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 ( 511 ) 7    Vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos adagolóberendezések gőzkazánokhoz; vasútépítéssel,

vasúti eszköz gyártással kapcsolatos adagoló-porlasztók; anyagmozgató gépek vasúti berakodáshoz és

kirakodáshoz; vasúti áramfejlesztő generátorok; vasúti árbócdaruk, oszlopdaruk; vasútépítéssel kapcsolatos

árokásók (ekék); áttételek vasúti gépekhez; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos automata

kezelőgépek (manipulátorok); vasútépítéssel kapcsolatos bányafúrók, talajfúrók; vasútépítéssel, vasúti eszköz

gyártással kapcsolatos befejező megmunkálógépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos

befogóeszközök szerszámgépekhez; vasúti csapágyak; vasúti csapágyak (gépalkatrészek); vasútépítéssel, vasúti

eszköz gyártással kapcsolatos daruk (emelő és felvonó szerkezetek); vasútépítéssel kapcsolatos döngölőgépek;

vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos dróthúzó gépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással

kapcsolatos elektromos hegesztőkészülékek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos elektromos

ívhegesztő készülékek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos elektromos ívvágó készülékek;

vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos emelő berendezések; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással

kapcsolatos emelőgépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos emelőszerkezetek (gépek);

vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos faipari, famegmunkáló gépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz

gyártással kapcsolatos fémfeldolgozó gépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos festőgépek;

vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos fogasléces emelők; vasútépítéssel kapcsolatos

földmunkagépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos fúvógépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz

gyártással kapcsolatos fűrészgépek; vasúti eszköz gyártással kapcsolatos galvanizáló készülékek; vasúti eszköz

gyártással kapcsolatos galvanotechnikai gépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos gázhegesztő

gépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos gázzal működő forrasztópisztolyok; vasútépítéssel,

vasúti eszköz gyártással kapcsolatos gázzal működő hegesztőpisztolyok; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással

kapcsolatos gázzal működő lángvágók; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos görgős hidak; vasúti

gőzgépek; vasúti gőzgépek kazánjai; vasútépítéssel, illetve vasúti eszköz gyártással kapcsolatos gőzkalapácsok;

vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos gőzkondenzátorok (gépalkatrészek); vasúti eszközökkel

kapcsolatos gőz-olaj szeparátorok; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos gőzzel tisztító készülékek;

vasúti eszközökkel kapcsolatos gyújtóberendezések belső égésű motorokhoz; vasútépítéssel, vasúti eszköz

gyártással kapcsolatos hajlítógépek; vasúti eszköz gyártással kapcsolatos hengerművek, hengersorok; vasúti

eszközökkel kapcsolatos hidraulikus motorok és hajtóművek; vasúti eszközökkel kapcsolatos hidraulikus

vezérlések gépekhez, motorokhoz és hajtóművekhez; vasúti eszközökkel kapcsolatos hőcserélők

(gépalkatrészek); hűtőradiátorok vasúti eszközökkel kapcsolatos motorokhoz és hajtóművekhez; vasúti eszköz

gyártással kapcsolatos kazánkőgyűjtők gépek kazánjaihoz; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos

kiegyenlítő, kiegyensúlyozó gépek; vasúti eszközökkel kapcsolatos kompresszorok hűtőgépekhez; vasútépítéssel,

vasúti eszköz gyártással kapcsolatos kondenzáló berendezések; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással

kapcsolatos konverterek acélművekbe; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos kovácsfújtatók;

vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos kovácsgépek, kovácsprések (süllyesztékes kovácsoláshoz);

vasútépítéssel kapcsolatos kőmegmunkáló gépek; vasútépítéssel kapcsolatos kötélgyártó gépek; vasútépítéssel

kapcsolatos lapátos, kanalas kotrók (mechanikus); vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos

légkondenzátorok; vasútépítéssel, vasúti eszközökkel kapcsolatos levegőelszívó gépek; vasútépítéssel, vasúti
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eszközökkel kapcsolatos magasnyomású mosóberendezések; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos

marógépek; vasútépítéssel kapcsolatos mélyfúró berendezések, úszó vagy nem úszó; vasútépítéssel, vasúti eszköz

gyártással kapcsolatos menetfúró és menetvágó gépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos

menetvágó gépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos motoros fűrészek; vasútépítéssel, vasúti

eszköz gyártással kapcsolatos motoros kultivátorok; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos öntödei

gépek; sínfektető gépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos sűrített levegős gépek;

vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos sűrített levegős szivattyúk; vasútépítéssel, vasúti eszköz

gyártással kapcsolatos szerszámgépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos szivattyúk

fűtőberendezésekhez; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos szivattyúk (gépek); vasúti eszközökkel

kapcsolatos szivattyúk (gépek, motorok vagy hajtóművek részei); vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással

kapcsolatos szűrőgépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos teherfelvonók, emelők, csörlők;

vasúti eszközökkel kapcsolatos tengelykapcsolók, tengelykötések (gépek); vasútépítéssel, vasúti eszköz

gyártással kapcsolatos termikus lándzsák, lángfúrók (gépek); vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos

töltőgépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos töltőkompresszorok, feltöltőkompresszorok;

vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos túlhevítők; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással

kapcsolatos turbókompresszorok; vasútépítéssel kapcsolatos útépítő gépek; vasútépítéssel kapcsolatos

úthengerek; vasútépítéssel kapcsolatos úttisztító gépek (önjáró); vasúti eszköz gyártással kapcsolatos üvegező

gépek; vasúti eszköz gyártással kapcsolatos üvegmegmunkáló gépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással

kapcsolatos vágógépek, vágószerszámok; vagonemelők; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos

vágó-, sorjázógépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos vákuumszivattyúk (gépek);

vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos váltakozó áramú generátorok; vasútépítéssel, vasúti eszköz

gyártással kapcsolatos vasalógépek; vasútépítő gépek; vasúti eszköz gyártással kapcsolatos ventilátorok

motorokhoz és hajtóművekhez; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos vészhelyzeti áramfejlesztő

generátorok; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos vezérlőszerkezetek gépekhez, motorokhoz vagy

hajtóművekhez; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos vízmelegítők (géprészek); vasútépítéssel,

vasúti eszköz gyártással kapcsolatos víztelenítő gépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos

vízturbinák; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos vulkanizáló berendezések, készülékek;

vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos zárógépek ipari célokra; vasútépítéssel kapcsolatos

 zúzógépek, aprítógépek ipari használatra; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos erőgépek.

  12    Vasúti közlekedéssel kapcsolatos járművek; szárazföldi közlekedési eszközök.

 ( 210 ) M 21 01971

 ( 220 ) 2021.05.17.

 ( 731 )  Ganz Trains Vasúti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

 Dr. Sár Csaba, Budapest

 Dr. Ulviczki Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Járműjavítással kapcsolatos adagoló-porlasztók; járműjavítással kapcsolatos anyagmozgató gépek

berakodáshoz és kirakodáshoz; járműjavítással kapcsolatos áramfejlesztő generátorok; járműjavítással

kapcsolatos árbócdaruk, oszlopdaruk; járműjavítással kapcsolatos automata kezelőgépek (manipulátorok);

járműjavítással kapcsolatos befejező megmunkálógépek; járműjavítással kapcsolatos befogóeszközök

szerszámgépekhez; járműjavítással kapcsolatos betétek szűrőgépekhez; csapágyak; csapágyak (gépalkatrészek);

járműjavítással kapcsolatos daruk (emelő és felvonó szerkezetek); járműjavítással kapcsolatos dróthúzó gépek;

járműjavítással kapcsolatos elektromos hegesztőkészülékek; járműjavítással kapcsolatos elektromos ívhegesztő
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készülékek; járműjavítással kapcsolatos elektromos ívvágó készülékek; járműjavítással kapcsolatos emelő

berendezések; járműjavítással kapcsolatos emelőgépek, felvonók (liftek); járműjavítással kapcsolatos

emelőszerkezetek (gépek); járműjavítással kapcsolatos faipari, famegmunkáló gépek; járműjavítással kapcsolatos

fémfeldolgozó gépek; járműjavítással kapcsolatos festőgépek; járműjavítással kapcsolatos fogasléces emelők; ;

járműjavítással kapcsolatos fúvógépek; járműjavítással kapcsolatos fűrészgépek; járműjavítással kapcsolatos

galvanizáló készülékek; járműjavítással kapcsolatos galvanotechnikai gépek; járműjavítással kapcsolatos

gázhegesztő gépek; járműjavítással kapcsolatos gázzal működő forrasztópisztolyok; járműjavítással kapcsolatos

gázzal működő hegesztőpisztolyok; járműjavítással kapcsolatos gázzal működő lángvágók; járműjavítással

kapcsolatos görgős hidak; járműjavítással kapcsolatos gőzkalapácsok; járműjavítással kapcsolatos

gőzkondenzátorok (gépalkatrészek); járműjavítással kapcsolatos gőzzel tisztító készülékek; járműjavítással

kapcsolatos hajlítógépek; járműjavítással kapcsolatos hengerművek, hengersorok; járműjavítással kapcsolatos

hidraulikus motorok és hajtóművek; járműjavítással kapcsolatos hidraulikus vezérlések gépekhez, motorokhoz és

hajtóművekhez; járműjavítással kapcsolatos kiegyenlítő, kiegyensúlyozó gépek; járműjavítással kapcsolatos

kompresszorok hűtőgépekhez; járműjavítással kapcsolatos kondenzáló berendezések; járműjavítással kapcsolatos

konverterek acélművekbe; járműjavítással kapcsolatos kovácsfújtatók; járműjavítással kapcsolatos kovácsgépek,

kovácsprések (süllyesztékes kovácsoláshoz); járműjavítással kapcsolatos légkondenzátorok; járműjavítással

kapcsolatos levegőelszívó gépek; járműjavítással kapcsolatos magasnyomású mosóberendezések; járműjavítással

kapcsolatos marógépek; járműjavítással kapcsolatos menetfúró és menetvágó gépek; járműjavítással kapcsolatos

menetvágó gépek; járműjavítással kapcsolatos motoros fűrészek; járműjavítással kapcsolatos motoros

kultivátorok; járműjavítással kapcsolatos öntödei gépek; járműjavítással kapcsolatos sűrített levegős gépek;

járműjavítással kapcsolatos sűrített levegős szivattyúk; járműjavítással kapcsolatos szerszámgépek;

járműjavítással kapcsolatos szivattyúk fűtőberendezésekhez; járműjavítással kapcsolatos szivattyúk (gépek);

járműjavítással kapcsolatos teherfelvonók, emelők, csörlők; járműjavítással kapcsolatos termikus lándzsák,

lángfúrók (gépek); járműjavítással kapcsolatos töltőgépek; járműjavítással kapcsolatos töltőkompresszorok,

feltöltőkompresszorok; járműjavítással kapcsolatos túlhevítők; járműjavítással kapcsolatos turbókompresszorok;

járműjavítással kapcsolatosüvegező gépek; járműjavítással kapcsolatos üvegmegmunkáló gépek; járműjavítással

kapcsolatos vágógépek, vágószerszámok; vagonemelők; járműjavítással kapcsolatos vágó-, sorjázógépek;

járműjavítással kapcsolatos vákuumszivattyúk (gépek); járműjavítással kapcsolatos váltakozó áramú generátorok;

járműjavítással kapcsolatos vasalógépek; járműjavítással kapcsolatos vészhelyzeti áramfejlesztő generátorok;

járműjavítással kapcsolatos vízmelegítők (géprészek); járműjavítással kapcsolatos víztelenítő gépek;

járműjavítással kapcsolatos vízturbinák; járműjavítással kapcsolatos vulkanizáló berendezések, készülékek;

 járműjavítással kapcsolatos zárógépek ipari célokra; járműjavítással kapcsolatos erőgépek.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 210 ) M 22 00735

 ( 220 ) 2022.03.17.

 ( 731 )  UNIFRAX I, LLC (Delaware limited liability company), Tonawanda, New York (US)

 ( 300 )  97/116322 2021.11.09. US

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

 ( 541 ) ALKEGEN

 ( 511 ) 1    Katalizátor közeg; akkumulátorok gyártásában használatos szilíciumszálak; lítiumion akkumulátorok

gyártásában használatos szilíciumszálak; akkumulátorok gyártásában használatos porózus szilíciumszálak;

természetes szilícium jellegű anódanyagok, lítiumion-akkumulátorok anódjainak gyártásához; természetes

szilícium jellegű anódanyagok, akkumulátorok anódjainak gyártásához; kémiai anód aktív összetevők

akkumulátorok gyártásánál történő felhasználásra; természetes katalitikus hatású anyagok aktivált szálak

formájában, katalitikus eljárásokban való felhasználásra; természetes katalitikus hatású anyagok katalizált szálak

formájában, katalitikus eljárásokban való felhasználásra; nagy felületű, porózus szervetlen szálakból és aktív

hatóanyagból álló, katalitikus folyamatokban felhasználható, aktivált szálösszetételű katalitikus anyagok; nagy
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felületű, porózus szervetlen szálakból és aktív hatóanyagokból álló aktivált szálösszetételű katalitikus anyagok a

katalitikus folyamatokban szűrőelemként, kipufogórendszerek alkotórészeként, katalitikus segédanyagként,

papírként, takaróként, táblaként, szőnyegként, filcként, textíliaként, 3D alakzatként és fóliaként történő

felhasználásra; ipari vegyi anyagok gyártásához használt katalizátorok; katalizátortartók; katalitikus anyagok

aktivált szálak formájában, különböző méretű háromdimenziós alakzatokba formálva, katalitikus folyamatokban

való felhasználásra; üvegszál alapú akkumulátor szeparátor-papír, akkumulátorokban történő felhasználásra;

üvegszál alapú akkumulátor szeparátor-papír; lítium-ion akkumulátorokban történő felhasználásra; üvegszál alapú

akkumulátor szeparátor-papír, akkumulátorok gyártásához; üvegszál alapú akkumulátor szeparátor-papír,

 lítium-ion akkumulátorok gyártásához; anód anyagok akkumulátorokhoz.

7    Katalitikus átalakító alkatrészek, vagyis a belső égésű motorok katalizátoraiban alkalmazott kerámia és fém

 szubsztrátumok mechanikai alátámasztására szolgáló intumeszcens papír vagy paplan.

 10    Speciális transzfúziós eszközök, vagyis olyan fecskendő készletek, amelyek csövekből, adapterkupakokból,

 tűkből, trombocita és plazma gyűjtőkötegekből és kriogén fagyasztó zsákokból állnak.

 16    Speciális papírok, úgymint könyvkötőpapír, szintetikus papír; könyvkötések megerősítésére szolgáló papír,

 könyvkötések, szalagok és elektromos huzalcsomagolás megerősítéséhez használt papír.

 17    Szigetelő tulajdonságú tűzálló szálak, úgymint szintetikus tűzálló anyagból készült szálak bármilyen

formában, beleértve az ömlesztett szálakat, szőnyegeket, takarókat, lapokat, modulokat, filceket, előfonalat,

szövetet, szalagokat, kötelet, fonatot, zsinórt, papírt, formázott cikkeket úgymint blokkokat, lapokat, csöveket,

laminátumokat és vákuumban öntött formákat és összetevőket, amelyek különböző bevonatok, cement, tömörítő

és fojtó keverékek, magas hőmérsékletnek ellenálló anyagként való felhasználásra termikus anyagokhoz,

akusztikai, mechanikai és elektromos szigeteléshez, gázszűréshez, magas hőmérsékletnek ellenálló tömítésekhez

és tömítések alkotórészeként, katalizátortartóként, hő és tűzvédelmet biztosító szigetelésként, súrlódó anyagok

fék- és kuplungbetétek gyártásához, valamint olvadt fémek továbbításához; szigetelő tűzálló szálak, úgymint

szintetikus üvegszálak, takarók, ömlesztett szálak és modulok formájában tűzálló bélésekhez, hőszigeteléshez,

hő- és lángvédelmi szigeteléshez, valamint fémek továbbításához; szigetelőanyagok, nevezetesen hő- és

hangszigetelő paplanok, amelyek fémből és polimetrikus szálas anyagból állnak, autóipari, közlekedési és

készülékipari felhasználásra, hő- és hangszigetelő pajzsokhoz, hangszigetelő falakhoz; szigetelő tűzálló szálak,

úgymint mikroporózus szilícium-dioxid szálak elektromos, akusztikai, termikus és mechanikai szigetelésekhez;

károsanyag-kibocsátást szabályozó szőnyeg; aktivált szálak katalitikus folyamatokban való felhasználásra;

katalizált szálak katalitikus eljárásokban való felhasználásra; nagy timföldtartalmú polikristályos szálak keverékei

katalitikus eljárásokban való felhasználásra; nagy timföldtartalmú polikristályos szálak keverékei

katalizátorokban való felhasználásra; aktivált szálkompozíciók, úgymint nagy felületű, porózus szervetlen

szálakból és aktív hatóanyagból álló keverékek, katalitikus eljárásokban való használatra; aktivált

szálkompozíciók, úgymint nagy alumínium-oxidtartalmú polikristályos szálakból álló keverékek

katalizátorhordozóként való felhasználásra; különböző méretű háromdimenziós alakzatokba formált aktivált

szálak katalitikus eljárásokban való felhasználásra; készülékszigetelés; speciális szigetelő és kompozit papírok a

 gázszállításban használatos kriogén anyagokhoz; kevlár papír; újrahasznosított Nomex papír.

 19    Bármilyen formában tűzálló szálakat tartalmazó tűzálló építőanyagok, úgymint ömlesztett szálak,

szőnyegek, takarók, lapok, modulok, papírok, öntött tárgyak úgymint tömbök, lapok, csövek, laminátumok és

vákuumban öntött formák, és kompozíciók, melyek cement, tömörítő és fojtókeverékek; bármilyen formában

szintetikus üvegszálakat tartalmazó szintetikus tűzálló építőanyagok, úgymint paplanok és modulok tűzálló

bélésekhez, hő- és lángvédelemhez; szintetikus tűzálló építőanyagok, amelyek mikroporózus szilikaszálakat

tartalmaznak intumeszcens papírok vagy szőnyegek formájában, épületek tűzgátló anyagaként valamint hő- és

lángvédelmi építőanyagként való felhasználásra; építőanyagok, úgymint szálas burkolatok, tartós műanyag

bevonatok, közbéléssel ellátott polimerek és laminált hordozók, amelyeket fémen, keménylemezen, faléceken,

deszkákon, deszkaborításon, fagerendákon, forgácslapokon és cementen használnak azok tartósságának

erősítésének céljából; mikrobiológiailag ellenálló anyag, vagyis olyan mikrobiológiai növekedés megfékezésére

szolgáló anyagok mint a penész és a gomba, és amelyet fémre, keménylemezre, falécekre, deszkákra,
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fagerendákra, forgácslapra és cementre kell alkalmazni; fémmentes bevonatok építkezésekhez, úgymint

textilbélések, filcbélések és tűzött filcbélések, a bevonatok megerősítésére szolgáló belső bélésekhez és a CIPP

(cured-in-place pipe) javításoknál használt külső bevonatokhoz, valamint a csőhálózatok és csőrendszerek

 helyreállításához.

 22    Szintetikus szálak, úgymint szintetikus tűzálló anyagból készült szálak, szintetikus üvegszálak és

mikroporózus szilikaszálak; nem gumiból vagy műanyagból készült párnázó anyagok, tömítő párnázáshoz és

 kitöméshez.

 24    Szűrők, tisztítóberendezések, korlátok, pajzsok és szigetelőanyagok gyártásához használt vinil és szövet

 textíliák; égésgátló anyagok a ruházati és az űrhajózási iparban való felhasználásra.

  40    Anyagkezelés, vagyis cellulóz alapú szigetelőanyagok hőkezelése.

 ( 210 ) M 22 01138

 ( 220 ) 2022.04.29.

 ( 731 )  Szabó Roland, Szentlőrinckáta (HU)

 ( 541 ) Rakéta

 ( 511 )   28    Etetőanyagok horgászathoz.

 ( 210 ) M 22 01159

 ( 220 ) 2022.05.03.

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

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Wings

 ( 511 )   35    Reklámügynökség; BTL marketing; üzleti menedzsment.

  41    Rendezvényszervezés.

 ( 210 ) M 22 01223

 ( 220 ) 2022.05.09.

 ( 731 )  MESTERCENTRUM ÁRUHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tallár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MESTERCENTRUM

 ( 511 )  11    Fürdőszoba berendezések; fürdőkádak; zuhanytálcák; zuhanyfalak; zuhanyfülkék; mosdókagylók;

WC-kagylók; WC-vízöblítők; fürdőszobai szerelvények; vízmelegítők; csapok; csaptelepek; mosogatók; kiöntők;

fűtőberendezések, fűtőkazánok, hőszivattyúk, -cserélők; kazánok; kazántartozékok; fűtőtestek; padlófűtés; fűtési

szerelvények; fűtési csővezeték; szegélyek; fogyasztói vízellátó és vízvezeték berendezések; melegvizes

fűtőberendezések; bojlerek; csövek egészségügyi berendezések részére; hűtőberendezések; fogyasztói

vízvezetékrendszerek; csapok csatornahálózatokhoz; szabályozó és biztonsági tartozékok gázvezetékekhez;

szabályozó és biztonsági tartozékok vízszolgáltató berendezésekhez, vízvezetékekhez; fogyasztói gázhálózat

rendszerek; gázleágaztató rendszerek és szerelvények; gázcsövek; gázszerelvények; gázkazánok; gázbojlerek;

gáztűzhelyek; klímaberendezések; klímarendszerek; légfűtő berendezések; szellőző berendezések és elemeik;

 tűzcsapok; házak tűzvédelmi eszközei; csapszekrények; házon belüli speciális csatlakozók.

 35    Szanitertechnikai, fűtéstechnikai, klíma- és légtechnikai termékek, csövek, ipari szerelvények, mélyépítési

 termékek, rögzítéstechnikai termékek és szerszámok nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 22 01239

 ( 220 ) 2022.05.11.

 ( 731 )  Pápai Hús Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 ) papadevega

 ( 511 )  1    Élelmiszergyártásban felhasznált növényi kivonatok.
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  21    Zöldségestálak.

 29    Falafel; növényi alapú tejszín; tajine [elkészített hús, hal vagy zöldség]; feldolgozott zöldségek; hummusz;

zöldségalapú kenhető termékek; zöldségvelőkrém; tofu; tofus pogácsák; zöldségkonzervek; zöldségsaláták;

zöldségek, főtt; zöldségleves készítmények; fagyasztva szárított zöldségek; zöldségalapú koncentrátum főzéshez;

 zöldségalapú készételek kisgyerekeknek; zöldséges mousse-ok [habok].

  30    Szendvicsek; piccalilli [zöldséges, fűszeres szósz].

  31    Lencse [zöldségféle], friss.

 ( 210 ) M 22 01240

 ( 220 ) 2022.05.11.

 ( 731 )  Pápai Hús Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Élelmiszergyártásban felhasznált növényi kivonatok.

  21    Zöldségestálak.

 29    Falafel; növényi alapú tejszín; tajine [elkészített hús, hal vagy zöldség]; feldolgozott zöldségek; hummusz;

zöldségalapú kenhető termékek; zöldségvelőkrém; tofu; tofus pogácsák; zöldségkonzervek; zöldségsaláták;

zöldségek, főtt; zöldségleves készítmények; fagyasztva szárított zöldségek; zöldségalapú koncentrátum főzéshez;

 zöldségalapú készételek kisgyerekeknek; zöldséges mousse-ok [habok].

  30    Szendvicsek; piccalilli [zöldséges, fűszeres szósz].

  31    Lencse [zöldségféle], friss.

 ( 210 ) M 22 01262

 ( 220 ) 2022.05.12.

 ( 731 )  Indectis Zártkürűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Galamb András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Francia területen szüretelt szőlőből készült borokkal kapcsolatos reklámozás és árubemutató szervezése

 Budapesten.

  41    Francia területen szüretelt szőlőből készült borokkal kapcsolatos előadás és oktatás szervezése Budapesten.

 43    Francia területen szüretelt szőlőből készült borokra vonatkozó italszolgáltatással kapcsolatos tanácsadás

 Budapesten.

 ( 210 ) M 22 01308

 ( 220 ) 2022.05.18.

 ( 731 )  Müller GmbH. & Co. KG, Ulm (DE)

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

 ( 511 ) 9    Távközlési berendezések, vezetékes hálózatokhoz és a mobil szektorban; alkatrészek és kiegészítő

alkatrészek az összes ebbe az áruosztályba tartozó árukhoz; mobiltelefonokhoz adaptált hordozók;

 mobiltelefon-tartók; tokok; headsetek mobiltelefonokhoz; mobiltelefon-töltők; kódolt telefonkártyák.

 35    Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások, interneten keresztül is a következő területeken: mobiltelefonok,

mobiltelefon-tartozékok, táblagépek, tablet-tartozékok, számítógépes hardverek, számítógép-perifériák,

okostelefonok, okostelefon-tartozékok; mobiltelefon-szerződések közvetítése, távközlési berendezések vételére és

eladására vonatkozó szerződések közvetítése mások számára; távközlési szolgáltatások nyújtására vonatkozó

 szerződések közvetítése mások számára.

 36    Biztosítási szolgáltatások mobiltelefonokhoz, okostelefonokhoz, táblagépekhez, notebookokhoz,

 laptopokhoz és számítógépes hardverekhez.

 37    Mobiltelefonok, okostelefonok, notebookok, laptopok és táblagépek telepítése, javítása és karbantartása;

 számítógépek és számítógép-perifériák telepítése, javítása és karbantartása.

 38    Távközlési szolgáltatások; távközlési létesítmények kölcsönzése; hálózati szolgáltató szolgáltatásai,

hozzáférési idő bérbeadása adathálózatokhoz interneten; adathálózatokhoz és adatbázisokhoz való hozzáférés

biztosítása; távközlési szolgáltatások adatbázisokhoz való hozzáféréshez; adatbázisokhoz való hozzáférés

 biztosítása; műsorszórási szolgáltatások; hozzáférési idő értékesítése számítógépes adatbázisokhoz.

 ( 210 ) M 22 01508

 ( 220 ) 2022.06.08.

 ( 731 )  Easy Group Kft., Egyházasdengeleg (HU)

 ( 541 ) Magic Hair

 ( 511 )   16    Nyomtatott anyagok.

 35    Szépségápolási cikkek, hajápolási termékek webáruházban történő értékesítése; reklámozás; internetes és

 televíziós reklámok; marketing és promóciós szolgáltatások.

  41    Közösségi média felületeken történő megjelenés.

 ( 210 ) M 22 01509

 ( 220 ) 2022.06.08.

 ( 731 )  Easy Group Kft., Egyházasdengeleg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomtatott anyagok.

 35    Szépségápolási cikkek, hajápolási termékek webáruházban történő értékesítése; reklámozás; internetes és

 televíziós reklámok; marketing és promóciós szolgáltatások.

  41    Közösségi média felületeken történő megjelenés.

 ( 210 ) M 22 01523
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 ( 220 ) 2022.06.09.

 ( 731 )  Csizmadia István, Győr (HU)

 ( 740 )  Hetyésy Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

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

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

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

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

 porcelán- és fajanszáruk.

 ( 210 ) M 22 01682

 ( 220 ) 2022.06.28.

 ( 731 )  Wessling Holding GmbH & Co. KG, Altenberge (DE)

 ( 740 )  Heinzelmann Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

  41    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.

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

 képviseleti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01683

 ( 220 ) 2022.06.29.

 ( 731 )  Ördög Orsolya Franciska, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vitéz Bátor, Budapest

 ( 541 ) TESTTANODA

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

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

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

 vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 22 01756

 ( 220 ) 2022.07.04.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés.

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

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

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

műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték
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 nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

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

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

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

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

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

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

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

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

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

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

televízió műsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;

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

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

riporteri szolgáltatások; showműsorok készítése; showműsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és

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

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

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

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

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 22 01813

 ( 220 ) 2022.07.08.

 ( 731 )  Morgan Stanley, New York, New York (US)

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

 ( 541 ) MORE IS WHAT WE DO

 ( 511 )  36    Befektetési banki szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása; pénzügyi szolgáltatások értékpapírok

jegyzése, forgalmazása és kereskedése formájában; pénzügyi szolgáltatások fúziós, felvásárlási,

szerkezetátalakítási és egyéb vállalati pénzügyi tevékenységek formájában; tőzsdeügynöki és részvénykutatási

szolgáltatások; befektetési menedzsment és tanácsadás; pénzügyi szolgáltatások határidős ügyletek,

opciókereskedés, valutakereskedelem, pénzváltás és áruvásárlás formájában; vagyonkezeléssel kapcsolatos

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01823

 ( 220 ) 2022.07.08.

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

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Antisudor

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Fertőtlenítők és fertőzésgátlók; gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények és cikkek;

 oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra; gyógyhatású krémek bőrápoláshoz; vitaminkészítmények.

 ( 210 ) M 22 01853

 ( 220 ) 2022.07.12.

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

 ( 541 ) Heves Megyei Hírlap

 ( 511 )  16    Ajándék táskák, szatyrok papírból; ajándékcímkék; ajándékdobozok; ajándékkuponok, ajándékutalványok;
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ajándékutalványok; asztali határidőnaplók; asztali irattartó állványok; asztalneműk papírból; borítékok; ceruzák;

csomagolóanyagok; csomagolópapír; falinaptárak; fényképek; fényképek [nyomtatott]; folyóiratok; fotóalbumok

és gyűjtő albumok; füzetek; golyóstollak; grafikák; grafikus rajzok; határidőnaplók, előjegyzési naptárak;

hírlevelek; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hirdetési

kiadványok; hírlevelek a játékok és szerencsejátékok területén; iratgyűjtők, dossziék; iratlefűzők, dossziék;

irattárolók; íróasztali írószer- és iratrendező; íróasztali könyöklő; irodaszerek; jegyzetfüzetek; jogi folyóiratok;

kalligrafikus munkák; kaparós betűk, képek, matricák; kaparós könyvek rajzoláshoz; karikatúrák; kartondobozok;

kártyák; katalógusok; képek; képeskönyvek; képeslapok, levelezőlapok; képregény-könyvek; képzőművészeti

folyóiratok; képzőművészeti könyvek; keresztrejtvények; kifejezetten gyűjthető kártyák tárolására kialakított

tokok; kifejezetten sporttal kapcsolatos témájú gyűjthető kártyák tárolására kialakított tokok; könyvek;

közlemények, kiadványok; kuponfüzetek; kuponok; kvízkártyák; litográfiai kövek; magazin borítók; magazin

mellékletek újságokhoz; magazinok a játékok és szerencsejátékok területén; magazinok, revük [időszaki lapok];

magazinok tárolására szolgáló irattartó dobozok; manga képregények; matricás albumok; mesekönyvek

gyermekeknek; mini fotóalbumok; napilapok; naptárak; nyomdabetűk; nyomdakészletek; nyomdaipari termékek;

nyomtatott brosúrák; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott hirdetések; nyomtatott horoszkópok;

nyomtatott információs kártyák; nyomtatott információs mappák; nyomtatott naptárak; nyomtatott publikációk;

nyomtatott reklámanyagok; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések; nyomtatott szórólapok; nyomtatott

vállalati újságok; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papírból készült nyomtatott reklámtáblák; papírcímkék;

papírzacskók és zsákok; poszterkönyvek; programfüzetek; prospektusok; regények; reklámbrosúrák;

reklámfeliratok kartonból; reklámfeliratok papírból; reklámkiadványok; reklámplakátok; szakkönyvek,

kézikönyvek; szakmai magazinok; színes nyomatok; szórólapok; TV-újságok; üdvözlőkártyák; üdvözlőlapok,

üdvözlőkártyák; újságban megjelenő képregények [nyomtatott anyagok]; újságban megjelenő képregény

 képsorok [nyomtatott anyagok]; újságok; újságpapír.

 35    A reklámokkal kapcsolatos társadalmi tudatosság elemzése; adatfeldolgozás, -rendszerezés és -kezelés;

adatgyűjtés; álláshirdetés; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és egyéb

médiákban; direkt marketing szolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások;

e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő

szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra;

előfizetés információs médiacsomagra; előfizetés TV-csatornára; előfizetések elektronikus folyóiratokra;

előfizetések távközlés útján nyújtott adatbázis-szolgáltatásokra; előfizetések ügyintézése televíziós csatornákra;

értékesítési promóció audiovizuális média használatával; filmrendezés a reklámfilmek terén; hangfelvételek

gyártása marketing célokra; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra;

harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és

szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; harmadik fél formatervezési mintáinak

népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak

promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak

interneten való reklámozása; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton

keresztül történő reklámozása; harmadik felek előre fizetett kártyáinak kiskereskedelmi forgalmazása

multimédiás tartalmak vásárlásához; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként

interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés

magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák

és minták] terjesztése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetések vagy reklámok gyártás utáni szerkesztési

szolgáltatásai; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai

úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó

tanácsadás; hirdetési felület biztosítása újságokban; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési felület,

idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése;

hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely

rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és
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magazinokban; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások;

hirdetési szolgáltatások részvényekhez és más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek

népszerűsítésére; hirdetési szolgáltatások az egészségügyi problémák tudatosításának elősegítésére; hirdetési

szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetéssel, reklámozással

kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetésszervezés;

hűségprogramok szervezése ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra; interneten használható

reklámok összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott

reklámozási szolgáltatások; internetes marketing; internetes hirdetési felület bérbeadása; internetes reklámozási

szolgáltatások; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal

kapcsolatos reklámozás, hirdetés; kiadói szolgáltatások (reklám megjelentetés); kiadványokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; kuponbeszerzési szolgáltatások harmadik fél számára; marketing szolgáltatások;

marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása;

médiacsomagokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; médiakapcsolati szolgáltatások; nyereményjátékok,

versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás;

promóciós marketing; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; promóciós,

reklám célú árubemutatás; promóciós szórólapok terjesztése; promóciós szolgáltatások; rádió- és tévéreklámok

gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; rádiós és televíziós

reklámozás; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; rádiós

reklámok készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing; reklám és marketing

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

marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám- és

promóciós szerződések készítése harmadik felek számára; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése;

reklám, prospektusok terjesztése; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyag készítése; reklámanyag

összeállítása; reklámanyag sokszorosítása; reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások;

reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok

készítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése;

reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok szétosztása; reklámanyagok [szórólapok,

prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár

belföldi terjesztése; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése;

reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámanyagok terjesztése [szórólapok, prospektusok és nyomtatványok];

reklámanyagok utcai terjesztése; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek

készítése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámhatékonyság és piackutatási elemzés; reklámhely

bérbeadása brosúrákban; reklámhirdetések megjelentetése; reklámhirdetések terjesztése; reklámkampányok

előkészítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlogók tervezése; reklámok elkészítése; reklámok és kereskedelmi

hirdetések terjesztése; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok készítése; reklámok készítése és elhelyezése

mások számára; reklámok megjelenítése mások részére; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámozás

bannerekkel; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését

nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében;

reklámozás előkészítése; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; reklámozás,

promóciós szolgáltatások; reklámozási és promóciós szolgáltatások; reklámprospektusok terjesztése;

reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; reklámszórólapok terjesztése;

reklámszövegek írása; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek megjelentetése;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek terjesztése; reklámszövegírás; reklámterjesztés; röplapterjesztés;

sajtófigyelés; sajtóreklámozási szolgáltatások; szórólapok kiadása; szórólapok tervezése; telefonos piackutatás;

telefonos marketing; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást

bemutató műsorok készítése; televíziós reklámozás; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások;

újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések intézése;
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újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; üzleti- és piackutatás; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-,

promóciós- és/vagy reklámcélokra; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek készítése marketing

 célokra.

 38    Adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása,

beleértve a letölthető fájlokat valamint a számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat;

e-sportesemények közvetítése; e-sportesemények streamelése; elektronikus adatátvitel; elektronikus

hirdetőtáblák; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatások; elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; elektronikus

kiadványok on-line átvitele; élő közvetítések weboldalakon [webkamerás]; előfizetéses televíziós műsorszórás;

fotófeltöltési szolgáltatások; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; információ közlése elektronikus

eszközökkel; interaktív televízió és rádió sugárzás; kábeltelevíziós műsorszórás és -közvetítés; képek továbbítása

számítógép segítségével; műholdas adat-, hang- és képátvitel; műholdas közvetítés; rádióadás; podcasting

szolgáltatások; podcastok átvitele; rádió adókészülékek kölcsönzése, bérbeadása; rádiós és televíziós műsorok

közvetítése; szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; televíziós információközlés; videófeltöltési

 szolgáltatások.

 41    Audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audio-, video- és multimédiás

termékek gyártása, fényképezés; dokumentumfilmek készítése; e-sport oktatás; e-sport szolgáltatások;

elektronikus magazinok kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek

és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; élő

szórakoztató televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése; előre felvett szórakoztató anyagok

bemutatása; előre felvett videofilmek elkészítése; filmek és videofilmek gyártása; filmes szórakoztatás;

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

formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok kölcsönzése; folyóiratok, könyvek és kézikönyvek megjelentetése a

gyógyászat területén; folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; hang- és képfelvételek

készítése hang- és képhordozókon; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; hírlevelek kiadása; hírközlő

szolgáltatások; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos szemináriumok szervezése; hírműsorok készítése mozis

vetítésre; interaktív szórakoztatás; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve

szövegek írása; kiadói szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és

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

megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése;

kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások; magazinok és újságok kölcsönzése; magazinok, folyóiratok és

újságok multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási

szolgáltatások; magazinok multimédiás megjelentetése; napilapok multimédiás megjelentetése; naptárak kiadása;

nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; nem letölthető filmek biztosítása; nem

letölthető filmek és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása fizetős televízió útján; nyomtatványok kiadása és

szerkesztése; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online szórakoztatás;

online szórakoztatás nyújtása; podcastek gyártása; podcastok létrehozása [írása]; rádióműsorok készítése és

bemutatása; rádióműsorok szerkesztése; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; rádiós és televíziós műsorok

készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós szórakoztatás; rádiós szórakoztató műsorok

készítése; sport- és fitneszszolgáltatások; sporthíradás; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttal

kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; számítógépes játékokkal kapcsolatos információkat tartalmazó online

magazin biztosítása; számítógépes játékokkal kapcsolatos hírlevelek küldése e-mailben; szórakoztatás

e-sport-versenyek formájában; szórakoztatás futballmeccsek formájában; szórakoztatás podcaston keresztül;

szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató hangfelvételek gyártása;

szórakoztató szolgáltatások audio- és videofelvételek megosztása céljából; szórakoztató szolgáltatások audio- és

videofelvételek felhasználókhoz való rendelése céljából; szórakoztató szolgáltatások sportesemények formájában;

szórakoztató szolgáltatások versenyek formájában; szórakoztató szolgáltatások webkamerás televízióműsorok

formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában; szórakoztató televíziós műsorok
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készítése; szórakoztató versenyek szervezése; szövegek kiadása; szövegek kiadása elektronikus média

formájában; televízióműsorok bemutatása; televíziós és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása;

televíziós (műsor) gyártás; tévéműsorok (el) készítése; TV műsorok készítése; újság kiadása ügyfelek számára az

interneten; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése;

újságok kiadása; újságok megjelentetése; video- és DVD-filmgyártás; videofelvételek készítése;

videofilmgyártás; web-es újságok megjelentetése; webináriumok szervezése; webrádiós szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01870

 ( 220 ) 2022.07.14.

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

 ( 541 ) Nógrád Megyei Hírlap

 ( 511 )  16    Ajándék táskák, szatyrok papírból; ajándékcímkék; ajándékdobozok; ajándékkuponok, ajándékutalványok;

ajándékutalványok; asztali határidőnaplók; asztali irattartó állványok; asztalneműk papírból; borítékok; ceruzák;

csomagolóanyagok; csomagolópapír; falinaptárak; fényképek; fényképek [nyomtatott]; folyóiratok; fotóalbumok

és gyűjtő albumok; füzetek; golyóstollak; grafikák; grafikus rajzok; határidőnaplók, előjegyzési naptárak;

hírlevelek; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hirdetési

kiadványok; hírlevelek a játékok és szerencsejátékok területén; iratgyűjtők, dossziék; iratlefűzők, dossziék;

irattárolók; íróasztali írószer- és iratrendező; íróasztali könyöklő; irodaszerek; jegyzetfüzetek; jogi folyóiratok;

kalligrafikus munkák; kaparós betűk, képek, matricák; kaparós könyvek rajzoláshoz; karikatúrák; kartondobozok;

kártyák; katalógusok; képek; képeskönyvek; képeslapok, levelezőlapok; képregény-könyvek; képzőművészeti

folyóiratok; képzőművészeti könyvek; keresztrejtvények; kifejezetten gyűjthető kártyák tárolására kialakított

tokok; kifejezetten sporttal kapcsolatos témájú gyűjthető kártyák tárolására kialakított tokok; könyvek;

közlemények, kiadványok; kuponfüzetek; kuponok; kvízkártyák; litográfiai kövek; magazin borítók; magazin

mellékletek újságokhoz; magazinok a játékok és szerencsejátékok területén; magazinok, revük [időszaki lapok];

magazinok tárolására szolgáló irattartó dobozok; manga képregények; matricás albumok; mesekönyvek

gyermekeknek; mini fotóalbumok; napilapok; naptárak; nyomdabetűk; nyomdakészletek; nyomdaipari termékek;

nyomtatott brosúrák; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott hirdetések; nyomtatott horoszkópok;

nyomtatott információs kártyák; nyomtatott információs mappák; nyomtatott naptárak; nyomtatott publikációk;

nyomtatott reklámanyagok; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések; nyomtatott szórólapok; nyomtatott

vállalati újságok; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papírból készült nyomtatott reklámtáblák; papírcímkék;

papírzacskók és zsákok; poszterkönyvek; programfüzetek; prospektusok; regények; reklámbrosúrák;

reklámfeliratok kartonból; reklámfeliratok papírból; reklámkiadványok; reklámplakátok; szakkönyvek,

kézikönyvek; szakmai magazinok; színes nyomatok; szórólapok; TV-újságok; üdvözlőkártyák; üdvözlőlapok,

üdvözlőkártyák; újságban megjelenő képregények [nyomtatott anyagok]; újságban megjelenő képregény

 képsorok [nyomtatott anyagok]; újságok; újságpapír.

 35    A reklámokkal kapcsolatos társadalmi tudatosság elemzése; adatfeldolgozás, -rendszerezés és -kezelés;

adatgyűjtés; álláshirdetés; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és egyéb

médiákban; direkt marketing szolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások;

e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő

szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra;

előfizetés információs médiacsomagra; előfizetés TV-csatornára; előfizetések elektronikus folyóiratokra;

előfizetések távközlés útján nyújtott adatbázis-szolgáltatásokra; előfizetések ügyintézése televíziós csatornákra;

értékesítési promóció audiovizuális média használatával; filmrendezés a reklámfilmek terén; hangfelvételek

gyártása marketing célokra; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra;

harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és

szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; harmadik fél formatervezési mintáinak
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népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak

promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak

interneten való reklámozása; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton

keresztül történő reklámozása; harmadik felek előre fizetett kártyáinak kiskereskedelmi forgalmazása

multimédiás tartalmak vásárlásához; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként

interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés

magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák

és minták] terjesztése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetések vagy reklámok gyártás utáni szerkesztési

szolgáltatásai; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai

úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó

tanácsadás; hirdetési felület biztosítása újságokban; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési felület,

idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése;

hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely

rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és

magazinokban; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások;

hirdetési szolgáltatások részvényekhez és más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek

népszerűsítésére; hirdetési szolgáltatások az egészségügyi problémák tudatosításának elősegítésére; hirdetési

szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetéssel, reklámozással

kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetésszervezés;

hűségprogramok szervezése ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra; interneten használható

reklámok összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott

reklámozási szolgáltatások; internetes marketing; internetes hirdetési felület bérbeadása; internetes reklámozási

szolgáltatások; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal

kapcsolatos reklámozás, hirdetés; kiadói szolgáltatások (reklám megjelentetés); kiadványokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; kuponbeszerzési szolgáltatások harmadik fél számára; marketing szolgáltatások;

marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása;

médiacsomagokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; médiakapcsolati szolgáltatások; nyereményjátékok,

versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás;

promóciós marketing; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; promóciós,

reklám célú árubemutatás; promóciós szórólapok terjesztése; promóciós szolgáltatások; rádió- és tévéreklámok

gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; rádiós és televíziós

reklámozás; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; rádiós

reklámok készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing; reklám és marketing

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

marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám- és

promóciós szerződések készítése harmadik felek számára; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése;

reklám, prospektusok terjesztése; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyag készítése; reklámanyag

összeállítása; reklámanyag sokszorosítása; reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások;

reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok

készítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése;

reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok szétosztása; reklámanyagok [szórólapok,

prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár

belföldi terjesztése; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése;

reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámanyagok terjesztése [szórólapok, prospektusok és nyomtatványok];

reklámanyagok utcai terjesztése; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek

készítése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámhatékonyság és piackutatási elemzés; reklámhely

bérbeadása brosúrákban; reklámhirdetések megjelentetése; reklámhirdetések terjesztése; reklámkampányok
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előkészítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlogók tervezése; reklámok elkészítése; reklámok és kereskedelmi

hirdetések terjesztése; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok készítése; reklámok készítése és elhelyezése

mások számára; reklámok megjelenítése mások részére; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámozás

bannerekkel; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését

nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében;

reklámozás előkészítése; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; reklámozás,

promóciós szolgáltatások; reklámozási és promóciós szolgáltatások; reklámprospektusok terjesztése;

reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; reklámszórólapok terjesztése;

reklámszövegek írása; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek megjelentetése;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek terjesztése; reklámszövegírás; reklámterjesztés; röplapterjesztés;

sajtófigyelés; sajtóreklámozási szolgáltatások; szórólapok kiadása; szórólapok tervezése; telefonos piackutatás;

telefonos marketing; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást

bemutató műsorok készítése; televíziós reklámozás; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások;

újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések intézése;

újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; üzleti- és piackutatás; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-,

promóciós- és/vagy reklámcélokra; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek készítése marketing

 célokra.

 38    Adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása,

beleértve a letölthető fájlokat valamint a számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat;

e-sportesemények közvetítése; e-sportesemények streamelése; elektronikus adatátvitel; elektronikus

hirdetőtáblák; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatások; elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; elektronikus

kiadványok on-line átvitele; élő közvetítések weboldalakon [webkamerás]; előfizetéses televíziós műsorszórás;

fotófeltöltési szolgáltatások; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; információ közlése elektronikus

eszközökkel; interaktív televízió és rádió sugárzás; kábeltelevíziós műsorszórás és -közvetítés; képek továbbítása

számítógép segítségével; műholdas adat-, hang- és képátvitel; műholdas közvetítés; rádióadás; podcasting

szolgáltatások; podcastok átvitele; rádió adókészülékek kölcsönzése, bérbeadása; rádiós és televíziós műsorok

közvetítése; szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; televíziós információközlés; videófeltöltési

 szolgáltatások.

 41    Audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audio-, video- és multimédiás

termékek gyártása, fényképezés; dokumentumfilmek készítése; e-sport oktatás; e-sport szolgáltatások;

elektronikus magazinok kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek

és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; élő

szórakoztató televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése; előre felvett szórakoztató anyagok

bemutatása; előre felvett videofilmek elkészítése; filmek és videofilmek gyártása; filmes szórakoztatás;

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

formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok kölcsönzése; folyóiratok, könyvek és kézikönyvek megjelentetése a

gyógyászat területén; folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; hang- és képfelvételek

készítése hang- és képhordozókon; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; hírlevelek kiadása; hírközlő

szolgáltatások; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos szemináriumok szervezése; hírműsorok készítése mozis

vetítésre; interaktív szórakoztatás; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve

szövegek írása; kiadói szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és

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

megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése;

kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások; magazinok és újságok kölcsönzése; magazinok, folyóiratok és

újságok multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási

szolgáltatások; magazinok multimédiás megjelentetése; napilapok multimédiás megjelentetése; naptárak kiadása;

nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; nem letölthető filmek biztosítása; nem
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letölthető filmek és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása fizetős televízió útján; nyomtatványok kiadása és

szerkesztése; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online szórakoztatás;

online szórakoztatás nyújtása; podcastek gyártása; podcastok létrehozása [írása]; rádióműsorok készítése és

bemutatása; rádióműsorok szerkesztése; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; rádiós és televíziós műsorok

készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós szórakoztatás; rádiós szórakoztató műsorok

készítése; sport- és fitneszszolgáltatások; sporthíradás; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttal

kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; számítógépes játékokkal kapcsolatos információkat tartalmazó online

magazin biztosítása; számítógépes játékokkal kapcsolatos hírlevelek küldése e-mailben; szórakoztatás

e-sport-versenyek formájában; szórakoztatás futballmeccsek formájában; szórakoztatás podcaston keresztül;

szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató hangfelvételek gyártása;

szórakoztató szolgáltatások audio- és videofelvételek megosztása céljából; szórakoztató szolgáltatások audio- és

videofelvételek felhasználókhoz való rendelése céljából; szórakoztató szolgáltatások sportesemények formájában;

szórakoztató szolgáltatások versenyek formájában; szórakoztató szolgáltatások webkamerás televízióműsorok

formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában; szórakoztató televíziós műsorok

készítése; szórakoztató versenyek szervezése; szövegek kiadása; szövegek kiadása elektronikus média

formájában; televízióműsorok bemutatása; televíziós és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása;

televíziós (műsor) gyártás; tévéműsorok (el) készítése; TV műsorok készítése; újság kiadása ügyfelek számára az

interneten; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése;

újságok kiadása; újságok megjelentetése; video- és DVD-filmgyártás; videofelvételek készítése;

videofilmgyártás; web-es újságok megjelentetése; webináriumok szervezése; webrádiós szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01877

 ( 220 ) 2022.07.14.

 ( 731 )  Barna József, Siófok (HU)

 ( 740 )  Vigh és Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Az ingatlanpiac farkasa

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

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

 37    Építőipari szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás; irodagépek üzembe helyezése;

irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodai berendezések karbantartása; irodai berendezések

 üzembe helyezése.

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

 ( 210 ) M 22 01878

 ( 220 ) 2022.07.14.

 ( 731 )  Barna József, Siófok (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Ákos Miklós, Budapest

  

( 546 )

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

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

 37    Építőipari szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás; irodagépek üzembe helyezése;

irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodai berendezések üzembe helyezése; irodai

 berendezések karbantartása.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 22 01896

 ( 220 ) 2022.07.17.

 ( 731 )  Imre Kristóf, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   18    Kabátok kutyáknak; kutyanyakörvek; kutyapórázok; kutyaruhák; kutyacipők.

 ( 210 ) M 22 01965

 ( 220 ) 2022.07.26.

 ( 731 )  Kaló Csaba, Noszvaj (HU)

 ( 740 )  Kaló Áron Zoltán, Noszvaj

 ( 541 ) Szuszinkás Kertvendéglő

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

 ( 210 ) M 22 02008

 ( 220 ) 2022.08.03.

 ( 731 )  Berényiné Papp Mariann, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Berényi Krisztina, Budapest

 ( 541 ) transzferaudit

 ( 511 )  35    Adóbevallások elkészítése; adóbevallás előkészítő szolgáltatások; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;

adóbevallások elkészítése és konzultációs szolgáltatások; adóügyi konzultáció; adótervezés [könyvelés];

adótanácsadás [könyvelés]; adózással kapcsolatos konzultáció [könyvelés]; adózással kapcsolatos könyvelési

tanácsadás; adózással kapcsolatos iratok elkészítése; könyvelés; adóbevallások elkészítésével kapcsolatos

könyvelési tanácsadás; adóvisszatérítési tanácsadó szolgáltatások [könyvelés]; adózási konzultáció [könyvvitel];

könyvelés, könyvvizsgálat; költségek könyvelése; költséggazdálkodási számvitel; könyveléshez kapcsolódó üzleti

tanácsadás; könyveléssel kapcsolatos szaktanácsadói és tájékoztató szolgáltatások; könyveléssel kapcsolatos

konzultáció és információnyújtás; könyvszakértői üzleti szolgáltatások; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat;

könyvvitel és számvitel; könyvviteli és számviteli szolgáltatások; könyvvizsgálattal kapcsolatos tanácsadás,

konzultáció; mérlegképes könyvelés; pénzügyi auditálás; számítógépesített könyvelési szolgáltatások;

számítógépesített üzleti nyilvántartás; számviteli információkhoz kapcsolódó jelentések szolgáltatása; számviteli,

könyvelési szolgáltatások; tanácsadás adóbevallások elkészítésével kapcsolatban; tanácsadás könyvelési

kérdésekben; üzleti auditálás; üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat;

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

létrehozásával és működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise üzletek létesítésével

kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ügyvitellel kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi

ügyletek, tranzakciók előkészítésével és kivitelezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; külkereskedelmi

konzultációs szolgáltatások; tanácsadás üzleti ügyekben; üzleti tanácsadás; üzleti tervezéshez kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; üzletszervezési és működtetési tanácsadás; üzletvezetési konzultációs és tanácsadó

szolgáltatások; üzletviteli tanácsadás; franchise-adók által nyújtott szolgáltatások, nevezetesen segítségnyújtás

ipari vagy kereskedelmi vállalatok működtetésében vagy ügyvitelében; importőrökkel kapcsolatos

nyilvántartások összeállítása; információs nyilvántartás vezetése; pénzügyi nyilvántartások vezetése; üzleti

nyilvántartások ügyvitele; transzferár nyilvántartások előkészítése, kezelése, feldolgozása; transzferár

 dokumentációk készítése; transzferár szabályzatok készítése.

 ( 210 ) M 22 02025

 ( 220 ) 2022.08.04.

 ( 731 )  Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  Dr. Papp Tamás, Debrecen

 ( 541 ) Hajdúsági Expo
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 ( 511 )   35    Árubemutatás; termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; termékek és szolgáltatások bemutatása.

 ( 210 ) M 22 02057

 ( 220 ) 2022.08.10.

 ( 731 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)

 ( 541 ) Miskolci Adventi Villamos

 ( 511 )   39    Utasszállítás villamossal; villamosközlekedés.

 ( 210 ) M 22 02079

 ( 220 ) 2022.08.11.

 ( 731 )  Hegedűs Roland, Miskolc (HU)

 ( 541 ) AQUACOLL OXYWATER

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

 használatra.

  32    Ásványvizek és szénsavas vizek.

 ( 210 ) M 22 02094

 ( 220 ) 2022.08.12.

 ( 731 )  energo hungary Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  4    Elektromos energia.

9    Szoftver; villamosáram-fogyasztás mérésére/figyelésére/elemzésére szolgáló berendezések;

teljesítménymérők; elektromos teljesítményszabályozók; elektromos konverterek; elektromos elosztók;

elektromos áram vezérlésére szolgáló készülékek és berendezések; elektromos szabályozókészülékek

energiakezeléshez; készülékek és műszerek elektromos terheléselosztáshoz; berendezések és műszerek

energiagazdálkodáshoz; készülékek és műszerek villamosenergia-igény kezelésére; töltőállomások elektromos

járművekhez; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy

ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; elektronikus és elektromos készülékek, gépek és

berendezések, valamint ezek alkatrészei fotovoltaikus energiatermeléshez; ellenőrző (felügyelő) berendezések és

készülékek; számítógépes szoftverplatformok; energiamenedzsment szoftver; szoftverek villamos energia

átviteléhez, áramellátó és elosztó berendezésekhez; áramellátó és elosztó berendezések; szoftverek

villamosenergia-terhelés kezeléséhez és elektromos terheléselosztáshoz; szoftverek az energiaipar számára;

szoftverek napenergia-rendszerek vezérléséhez, beállításához és felügyeletéhez; szoftverek energia- és

villamosenergia-menedzsment rendszerekhez; szoftverek berendezések, gépek, elektronikus és elektromos

berendezések vezérléséhez; szoftverek villamosenergia-ellátási szolgáltatások javítására; áramkör bekapcsolók;

áramlásmérők, fogyasztásmérők; elektromos átalakítók; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák

[elektromosság]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; interkommunikációs berendezések, készülékek;

készülékek villamosenergia-fogyasztás felügyeletéhez; szabályozó berendezések, elektromos; számítógépes

 hardver; számítógépes programok, rögzített; számlálók, mérőműszerek; villamosenergia-elosztó gépek.

 35    Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti adminisztráció és

menedzsment a villamosenergia átvitel irányítása terén; üzleti adminisztráció és menedzsment a

villamosenergia-ellátás, villamosenergia-elosztás és terheléselosztás területén; üzleti adminisztráció és

menedzsment az energiatermelés és -elosztás területén; energiaszektorban működő vállalatok üzletvitelével

kapcsolatos segítségnyújtási és konzultációs szolgáltatások; közvetítői tevékenység az energia kereskedelem

területén; közvetítői tevékenység az energia kereskedelem területén zöld energiaforrásból előállított energiával

kapcsolatban; beszerzési és közvetítői tevékenység az energetika, a villamos energia import és export területén;

segítségnyújtás kereskedelmi tevékenységekhez; segítségnyújtás kereskedelmi tevékenységekhez az
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 energiakereskedelem területén.

 37    Számítógépes hardver és telekommunikációs készülékek telepítése, karbantartása és javítása; áramfejlesztő

berendezések telepítése; energiamegtakarító készülékek telepítése; energiatermelő berendezések karbantartása és

javítása; töltési szolgáltatások elektromos járművekhez; akkumulátor töltési szolgáltatás gépjárművekhez;

gépjármű-akkumulátorok töltése; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások; számítógépes hardver

telepítése és karbantartása villamosenergia-fogyasztásmérők távleolvasásához szükséges adatátvitelhez;

elektronikus gépek, berendezések javítása és karbantartása; elektronikus felügyeleti készülékek és berendezések

telepítése, karbantartása és javítása; elektromos energia- és áramtermelő készülékek és berendezések telepítése,

építése, karbantartása, szervizelése és javítása; fotovoltaikus cellák és modulok telepítése, karbantartása és

javítása; energiatakarékos készülékek telepítése; tanácsadás az építés, javítás, helyreállítás, karbantartás és

telepítés az energetikai vagy elektronikus berendezések és készülékek területén; elosztó hálózatok kiépítése,

szerelése; mérők és egyéb műszerek, berendezések szervizelése, karbantartása, javítása az energiatechnológia

 területén.

 38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; kommunikáció számítógép terminálokkal; műsorszórási

szolgáltatások; számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés; távközlési szolgáltatások és berendezések

biztosítása és bérbeadása; platformokhoz való hozzáférés biztosítása az interneten és mobilinterneten; online

információs szolgáltatások; online információs szolgáltatások globális számítógépes hálózatokhoz, internetes

 platformokhoz, adatbankokhoz és elektronikus kiadványokhoz való hozzáférés biztosításával.

 39    Áramellátás; energiaszolgáltatás; villamosenergia-ellátási szolgáltatások elektronikus töltőállomásokon

keresztül; villamosenergia-ellátási szolgáltatások elektronikus mobilitáshoz (e-mobilitás); villamos energia

biztosítása; energiaelosztás; információs szolgáltatások és tanácsadás az energiaelosztás területén; szállítás és

tárolás; villamos energia és hő elosztása és átadása; villamos-energia elosztása; gáz, hő és villamosenergia ellátás

 biztosítása; radioaktív hulladék szállítása és tárolása.

 40    Energiatermelés; energiakezelés és átalakítás; villamos energia előállítása hullám-, szél- és napenergiából;

energiatermeléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; műszaki tanácsadási szolgáltatások a

napenergia-termelés területén; energiatermelési berendezések bérbeadása; villamosenergia- és hőtermelés;

 közvetítés a gáz-, hő- és villamosenergia-termelésben.

 42    Energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási

szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés;

szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és

szaktanácsadás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; épületfelügyelet; energiakezelő szoftverek tervezése és

fejlesztése; energiakezelő szoftverek programozása; kutatás az energia területén; tanácsadási szolgáltatások az

energiafelhasználással kapcsolatban; energiaelosztó hálózatok tervezése és fejlesztése; energiaszolgáltató

rendszerekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; energiatakarékossági intézkedésekkel kapcsolatos műszaki

tanácsadás biztosítása; épületek energiafogyasztásával kapcsolatos adatrögzítés; energiagazdálkodási és

takarékossági rendszerek fejlesztése; mások energia- és áramigényeihez kapcsolódó technológiai elemzés;

tanácsadók által nyújtott szolgáltatások az energiahatékonyság területén; számítógépes programozás az

energiaszektor számára; napenergia-rendszerek ellenőrzésére, szabályozására és megfigyelésére szolgáló

szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverfejlesztés logisztikához, e-kereskedelmi portálhoz és ellátási lánc

kezeléséhez; energiagazdálkodási és -takarékossági rendszerek fejlesztése; regeneratív energiatermelési

rendszerek tervezése és fejlesztése; fotovoltaikus rendszerek tervezése és fejlesztése; energiatakarékossággal

kapcsolatos tanácsadás; tanácsadók által nyújtott szolgáltatások technológiai szolgáltatásokkal kapcsolatban a

villamos energia és az energiaellátás területén; mérnöki szolgáltatások az energiatechnológia területén; műszaki

tanácsadók által nyújtott szolgáltatások az energiatakarékosság és az energiahatékonyság területén; technológiai

tanácsadási szolgáltatások az elektromobilitás (e-mobilitás) területén; műszaki tanácsadás energiatakarékossági

intézkedésekkel kapcsolatban; mások energia- és villamosenergia-szükségleteivel kapcsolatos technológiai

 elemzés.
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 ( 210 ) M 22 02118

 ( 220 ) 2022.08.16.

 ( 731 )  Fedor Vilmos, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Z. Tóth Ügyvédi Iroda, Miskolc

  

( 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 02142

 ( 220 ) 2022.08.18.

 ( 731 )  Cirella Simone, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Edina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése.

  43    Éttermi szolgáltatások; étel és ital catering; gyorséttermek, snack bárok.

 ( 210 ) M 22 02149

 ( 220 ) 2022.08.22.

 ( 731 )  Digitális Magyarország Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 02157

 ( 220 ) 2022.08.23.

 ( 731 )  Epicure Events Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Fesztiválok szervezése; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése kulturális

célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; képzési célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; rekreációs,

szabadidős fesztiválok szervezése; szórakoztatás etnikai fesztiválok formájában; szórakoztatási célú fesztiválok

 rendezése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02187

 ( 220 ) 2022.08.26.

 ( 731 )  Atlas Rise Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balla Szilárd Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) Atlas Rise

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 02192

 ( 220 ) 2022.08.26.

 ( 731 )  M-RTL Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gonda Gáspár, Budapest

 ( 541 ) DIABLA

 ( 511 ) 9    Adathordozót tartalmazó készülékek vagy eszközök hang, mozgókép, adatok és információ rögzítésére;

animációs filmek/rajzfilmek; audiovizuális készülékek; audiovizuális oktató berendezések; CD-lemezek, csak

olvasható memórialemezek (CD-ROM-ok), digitális felvételek; digitális videólemezek/diszkek (DVD-k); DVD-k

és egyéb digitális adathordozók; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására,

szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; elektronikus és digitális publikációk,

adathordozókon vagy más módon/eszközön rögzítve; adatfeldolgozó berendezések; elektronikus könyvek és

publikációk; elektronikus publikációk (letölthetők) felvételek rögzítésére alkalmas lemezek/diszkek; félvezető

technikával rögzített felvételek; filmek (mozgókép); hangfelvételek; hangkazetták; hangok, képek vagy adatok

rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; hangszalagok;

hologramok, interaktív CD-k ('CDI'-k), interneten és vezeték nélküli eszközökön keresztül letölthető elektronikus

játékok; játékszoftverek mobiltelefonokon és celluláris telefonokon történő használatra; kazetták, készülékek és

eszközök hang, mozgókép, videó és információ rögzítésére és lejátszására; floppylemezek; kompakt lemezek

interaktív CD-ROM-ok; kompaktlemezek/diszkek; lemez formájú kép- és/vagy hanghordozók; lézer lemezek;

lézerolvasóval olvasható lemezek; mágneses adathordozók, mágneses felvételek; magneto-optikai felvételek;

mozifilmek; multimédiás elektronikus publikációk (letölthetők), multimédiás felvételek; multimédiás lemezek;

multimédiás publikációk; műsoros kompaktlemezeken, DVD-ken és más elektronikus és digitális adathordozókon

rögzített játékok; műsoros lemezek/diszkek; optikai felvételek; programok; rögzített és letölthető média;

számítógépek és számítógép perifériák; számítógépek játékok céljára; számítógépes játékok; számítógépes

szoftver alkalmazások mobil telefonokhoz, okos-telefonokhoz, notebookokhoz, számítógépekhez és

médialejátszókhoz; számítógépes szoftver, számítógép-programok; szöveg, hang és/vagy kép rögzítésére,

átvitelére és reprodukálására alkalmas berendezések; telefon készülékek/berendezések; televízió készülékek; üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; videó CD-k (képlemezek), videó publikációk; videó-diszkek;

 videólemezek; videoszalagok.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

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

számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

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

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai
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funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-

vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt

adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi

szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; telemarketing szolgáltatások; teleshop

műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával

kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél

megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlési szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési

szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;

globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós

műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek

segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video

 on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése;

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];

diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;

mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
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szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

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

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 22 02229

 ( 220 ) 2022.08.30.

 ( 731 )  dr. Papp Gábor, Szigetvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

 ( 541 ) ALLERGIA KÉPZETT ISKOLA - AKI

 ( 511 )   16    Allergiával kapcsolatos oktatási és képzési anyagok, útmutatók.

 41    Allergiával kapcsolatos képzés és oktatás; allergiával kapcsolatos tudatosságnövelés; testi egészség oktatás

allergiások és családtagjaik számára; allergiával kapcsolatos konferenciák szervezése; allergiával kapcsolatos

oktatási kézikönyvek, útmutatók fejlesztése; allergiával kapcsolatos oktatási anyagok kiadása és terjesztése;

allergiával kapcsolatos szakmai oktatás; allergiával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; allergiával kapcsolatos

kiállítások megszervezése oktatási célokra; allergiával kapcsolatos oktatás és képzés biztosítása pedagógusok,

iskolák és szülők számára; foglalkozások allergiával élő gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; allergiával

kapcsolatos tanfolyamok szervezése oktatási intézményekben; allergiás gyermekek ellátásával kapcsolatos

oktatás; allergiával kapcsolatos oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; allergiával kapcsolatos

táborok szervezése, táboroztatás; allergiával élők diétájával kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása;

 allergiával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások oktatással és képzéssel kapcsolatban.

 44    Allergiás betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó orvosi támogatás nyújtása; allergiával

kapcsolatos tanácsadás, allergiával kapcsolatos tájékoztatás; diétás és táplálkozási tanácsadás allergiás

gyermekek, pedagógusok és szülők számára; allergiával kapcsolatos információnyújtás; életmód-tanácsadás

allergiával élők számára; allergiások egészségvédelmével, egészségügyi ellátásával kapcsolatos információs

 szolgáltatások; allergiával kapcsolatos táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások.

 45    Személyes és érzelmi támogatás biztosítása allergiás gyermekek és fiatalok, valamint családtagjaik számára.

 ( 210 ) M 22 02263

 ( 220 ) 2022.09.02.

 ( 731 )  FERRAND Kft., Nyíregyháza (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 6    Ablakkeretek, ablaktokok fémből; fém ablakkilincsek; ablakredőnyök, zsaluk fémből; ablakszárny-rögzítők

fémből; ablakvasalások; ablakzárók, nem elektromos; ajtóbetétek fémből; ajtókeretek fémből; ajtókilincsek

fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; ajtóreteszek fémből; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások;

ajtózárak fémből; fém ablakkeretek; fém ablaknyitó eszközök (nem elektromos); ajtók és ablakok fémből; fém

ajtókeretek; zárak fémből, nem elektromos; zsalugáterek fémből; fém ajtótáblák, névtáblák ajtókhoz;
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 ablakszerelvények fémből.

 19    Ablakkeretek, nem fémből; ablakok, nem fémből; ablaktokok, nem fémből; ablaküveg, a járműablakok

kivételével; ablaküveg építési célokra; ajtókeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtókeretek, ajtótokok nem

fémből; biztonsági üveg; nem fém csapóajtók; díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési célokra; hőszigetelő

üveg építési használatra; forgóajtók, nem fémből; párkányok, nem fémből; redőnyök, nem fémből; táblaüveg,

 síküveg építkezési célokra.

  37    Építkezés; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; mechanikai, szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02270

 ( 220 ) 2022.09.05.

 ( 731 )  Angyal Szilvia, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Péter, Debrecen

 ( 541 ) Sómanó Sófelhő-terápia

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 22 02272

 ( 220 ) 2022.09.05.

 ( 731 )  Dr. Csomai Zita, Budapest (HU)

 ( 541 ) Dr. Csomai Zita

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; egészségügyi képzés; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; testi

egészség oktatás; egészségügyi tanfolyamok szervezése; egészségügyi oktatási szolgáltatások; egészséggel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészségvédő klubok

szolgáltatásai [edzés]; orvosi, egészségügyi oktatási szolgáltatások; egészségügyi és wellness képzés;

egészségüggyel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások az egészségügy területén; orvosi,

egészségügyi képzés és tanítás; nem egészségügyi személyzet képzése gyermekápolásra; egészségügyi problémák

elkerüléséhez kapcsolódó szakoktatás; oktatási és képzési szolgáltatások az egészségügyi ágazathoz

kapcsolódóan; oktatás a munkahelyi egészségvédelem és biztonság terén; egészségvédelem és táplálkozás terén

nyújtott képzés; támogató oktatóprogramok vezetése egészségügyi szakemberek részére; egészséggel és

biztonsággal kapcsolatos képzési szolgáltatások; képzési szolgáltatások foglalkozás-egészségüggyel

kapcsolatban; oktatási és képzési szolgáltatások a foglalkozás-egészségügy és -biztonság terén; oktatóvideók

készítése; könyvkiadás; könyvek multimédiás megjelentetése; kiadás/megjelentetés (könyv -); könyvekkel

kapcsolatos információnyújtás; online könyvismertetők megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; videorögzítés;

videokészítési szolgáltatások; orvosi szövegek megjelentetése; tanítás orvosi területen; orvosi képzéssel

kapcsolatos tanácsadás; orvostudománnyal kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; orvosi témájú oktatási

tanfolyamok lebonyolítása; szakosító tanfolyamok onkológus orvosok számára; étrenddel, diétával kapcsolatos

oktatás [nem orvosi]; konferenciák és szimpóziumok szervezése az orvostudomány területén; szemináriumok és

kongresszusok szervezése az orvostudomány terén; akadémiák (oktatás); coaching (tréning); egészségvédő

klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

lektorálási szolgáltatások; fordítói szolgáltatások; gyakorlati képzés (szemléltetés); iskolai szolgáltatások

(képzés); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező

tanfolyamok; mentorálás; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); szakmai nyelvi tolmács és fordítói

szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; egészségügyi szakemberek részére történő

táboroztatási szolgáltatások; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel

kapcsolatban; televíziós informálás (egészségnevelési célzattal); egészségtáborok szervezése képzési jelleggel;

szakmai képző és vizsgatáborok szolgáltatásai; versenyek szervezése (oktatási jelleggel); tankonyha;
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főzőtanfolyam; konyhatechnikai eszközök ismertetése; konyhatechnológiák bemutatása; egészségnevelő

programok gyerekeknek; egészségmegőrző oktatás gyerekeknek; iskolai egészségvédő programok szervezése;

 iskolai egészségügyi nevelés; gyógyprotokollok.

 44    Orvosi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott orvosi információs

szolgáltatások; kineziológiai szolgáltatások, Bach-virágterápia szolgáltatások; szakmai vizsga szolgáltatások;

alternatív gyógyászati szolgáltatások; biorezonanciás kezelés és gondozás; bioritmussal kapcsolatos tanácsadás;

böjttel kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás; betegségek diagnózisának felállítása; betegfigyelés; betegek orvosi

kezelésének monitorozására vonatkozó orvosi támogatás nyújtása; betegek kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi

ellátási és elemzési szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások; csillapító kezelés;

cukorbetegséggel kapcsolatos tájékoztatás interneten keresztül; degeneratív betegségek kezelésével kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; degeneratív betegségekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; diabétesszel

kapcsolatos gyógyászati szolgáltatások; diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi vizsgálatok; diéták tervezése és

ellenőrzése; diétás és táplálkozási tanácsadás; diétával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; dietetikai

szolgáltatás; dohányzásról leszoktató kezelések nyújtása; egészségfelmérési vizsgálatok; egészséggel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos

információnyújtás; egészségmegőrző szervezetek által nyújtott egészségügyi szolgáltatások; egészségi

állapotfelmérési szolgáltatások; egészségüggyel kapcsolatos szakmai konzultáció; egészségügy; egészségügyi

adatok távmonitorozása gyógyászati diagnózishoz és kezeléshez; egészségügyi ellátás; egészségügyi ellátással

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások;

egészségügyi felmérések, nevezetesen edzettség felmérés; egészségügyi felszerelések biztosítása; egészségügyi

információk nyújtása; egészségügyi információnyújtás globális számítógépes hálózaton keresztül; egyéni fizikai

rehabilitációs programok kidolgozása; egészségvizsgálati szolgáltatások; egészségvédelemmel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; egészségvédelemmel, egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások;

egészségügyi szűrés; egészségügyi szolgáltatók hálózatán keresztül, szerződéses alapon nyújtott egészségügyi

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

emberi test állapotának felméréséhez; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi központok

szolgáltatásai; egészségügyi kezelés természetes gyógymódokkal; étrendi és táplálkozási útmutatás;

életmód-tanácsadás egészségügyi célokra; emberi egészségügyi szolgáltatások; fizikai rehabilitációs

szolgáltatások biztosítása; fizikai vizsgálatokra vonatkozó tájékoztatás; függők rehabilitációja; gyógyászati

elemzési szolgáltatások a rák diagnosztizálásával kapcsolatosan; gyógyászati elemzési szolgáltatások a rák

diagnosztizálásával és prognózisával kapcsolatosan; gyógyászati értékelési szolgáltatások rehabilitációban részt

vevő páciensek számára a kezelés irányítása és a hatékonyság megítélése céljából; gyógyászati szolgáltatásokkal

kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; gyógyászati termékekkel kapcsolatos tanácsadási és tájékoztatási

szolgáltatások; gyógynövényes orvoslás; gyógyszerészeti konzultáció; gyógyszerészeti információnyújtás;

gyógyszerekkel kapcsolatos információnyújtás; gyógyszerek készítésével és adagolásával kapcsolatos

tájékoztatás; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; homeopátiás egészségügyi kezelések; holisztikus

pszichoterápia; hidroterápia [vízgyógyászat]; idős emberekkel kapcsolatos életvezetési [egészségügyi]

tanácsadás; irányított egészségügyi szolgáltatások; információk biztosítása étrend-kiegészítőkről és

táplálkozásról; immunológiával kapcsolatos tanácsadás; kismamamasszázs szolgáltatások; klinikák és kórházak

által nyújtott gyógyászati kezelési szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; köpölyöző terápiás

szolgáltatások; kognitív viselkedési terápia (CBT); lézeres terápiák egészségügyi problémák kezelésére;

masszázzsal kapcsolatos információk; masszázzsal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; meditációs

szolgáltatások; magánkórházi szolgáltatások; moxaterápia; onkológiához kapcsolódó online információk

szolgáltatása; orvosi elemzési szolgáltatások emberek kezelésével kapcsolatban; orvosi értékelési szolgáltatások;

orvosi jelentések készítésével kapcsolatos szolgáltatások; orvosi konzultáció; orvosok és más egészségügyi

szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció; reflexológiai szolgáltatások; személyiségtesztek

[mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; személyiség felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel

kapcsolatos szolgáltatások]; személyek kezelését és diagnózisát szolgáló orvosi elemzés; szanatóriumok
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szolgáltatásai; tájékoztatás ápolási szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás étrendi és táplálkozási tanácsokkal

kapcsolatban; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel kapcsolatban; tanulási nehézségeket szűrő

szolgáltatások; tanácsadás egészségügyi problémák pszichológiai kezelésével kapcsolatban; táplálkozási és

étrendi tanácsadás; táplálkozási információk nyújtása; táplálkozási információk szolgáltatása orvosi fogyókúra

keretében fogyasztandó italokról; táplálkozási információk szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében

fogyasztandó ételekről; táplálkozási konzultáció; táplálkozási tanácsadás; táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási

szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; táplálkozással kapcsolatos szakmai konzultáció;

táplálkozással kapcsolatos információnyújtás; távgyógyászat; távgyógyászati szolgáltatások; távgyógyító

szolgáltatások; terápiás testkezelések; terápiás szolgáltatások; véradással kapcsolatos tájékoztatás; vérkeringés

javításával kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások; vérelemzési szolgáltatások; egészségügyi adatok

távmonitorozása gyógyászati diagnózishoz és kezeléshez; egészségügyi kockázatértékelés; egészségügyi ellátás;

egészségügyi kockázatfelmérések; mentális egészség szolgáltatások; kiközvetített egészségvizsgálati

szolgáltatások; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségügyi központok szolgáltatásai

[táplálkozástudomány]; táplálkozástudománnyal kapcsolatos információs szolgáltatások; gyógyászati tájékoztatás

az egészségügyi ágazatban; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen egészségügyi szolgáltatások nyújtása

rászorulóknak; betegek kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi ellátási és elemzési szolgáltatások; orvosok és más

egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció, adatkövetés; orvosi és egészségügyi

szolgáltatások DNS-sel, genetikával, mikrobiom- és genetikai vizsgálattal kapcsolatban; betegek orvosi és egyéb

egészségügyi szakszemélyzet kezelésének monitorozására vonatkozó támogatás nyújtása; mozgásterápiák; keleti

 mozgásterápiák; légzésterápiák.

 ( 210 ) M 22 02323

 ( 220 ) 2022.09.09.

 ( 731 )  Elek Annamária, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bodó Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aloe vera zselé kozmetikai célokra; ásványi olajok [kozmetikai];

balzsamok nem gyógyászati célokra; gyógyhatású anyagokat nem tartalmazó piperekészítmények; hialuronsavat

tartalmazó kozmetikumok; illatosított folyadékok, oldatok [piperekészítmények]; illatosított testápolók

[piperekészítmények]; illóolajok kozmetikai használatra; kenőcsök kozmetikai használatra; masszázs zselék,

gélek, nem gyógyászati célokra; masszázsolajak; masszázsolajok és -tejek; masszírozáshoz használt olajak;

natúrkozmetikumok; nem gyógyhatású balzsamok; nem gyógyhatású bőrápoló folyadékok; nem gyógyhatású

kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású kozmetikumok; nem gyógyhatású

masszázskészítmények; nem gyógyhatású masszázskrémek; nem gyógyhatású masszázsolajak; nem gyógyhatású

piperecikkek; olajok kozmetikai célokra; olajok test- és szépségápoláshoz; olajok testápolási, higiéniai célokra;

impregnált törlőruhák kozmetikai használatra; keratint tartalmazó kozmetikumok; kókuszolaj kozmetikai célokra;

kozmetikai folyadékokkal impregnált nedves törlőkendők; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai

szerek; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai testápoló készítmények; kozmetikumok;

kozmetikumok és kozmetikai készítmények; kozmetikumok olajok formájában; kozmetikumokkal átitatott

kendők; kozmetikumokkal impregnált tisztító párnák; ajak alapozók; arc és test maszkok/pakolások; arc- és

testvajak; arckendők; arcmasszázsolajok; arcolajok; arcradír készítmények kozmetikai használatra; arctisztító

maszkok; arcvaj; bőr-, szem- és körömápoló készítmények; bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek;

bőrön használt kozmetikumok; bőrpuhító tisztítók [kozmetikumok]; bőrtisztító habok; folyékony krémek

(kozmetikumok); funkcionális kozmetikumok; fürdő- és tusolókészítmények; fürdő- és zuhanyolajok (nem

gyógyhatású); tusoló- és fürdőhab; tusoló- és fürdőzselé; tusolókészítmények; tusolóhabok; utántöltő csomagok

kozmetikai szerek adagolóihoz; zselés szempárnák kozmetikai célokra; parfümök és illatanyagok; aromák

[esszenciaolajok]; aromaterápiás készítmények; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; aromatikus
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anyagok [esszenciaolajok]; aromatikus esszencia olajok; bőrápoló olajok [nem gyógyhatású]; borsmenta

nyersolaj; cédrusolaj; citromolaj; desztillált szépségápoló olajok; emulgeált illóolajok; esszenciális cédrátolaj;

esszenciális citromolaj; esszenciális olajok; esszenciális olajok egyéni használatra; fenyőolaj; idegnyugtató

esszenciális olajok; illatosított olaj; illatosított termékek gyártásához használt illóolajok; illóolaj-alapú krémek

aromaterápiás alkalmazásra; illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; illóolajok háztartási használatra;

kevert illóolajok; levendulaolaj; levendulás gélek; mandulaolaj; nem gyógyhatású olajok; öregedésgátló szérum

kozmetikai használatra; prokollagén kozmetikai célokra; regeneráló krémek kozmetikai használatra; micellás víz;

nem gyógyhatású szépségápoló szerek; nem gyógyhatású testápoló készítmények; nem gyógyhatású

zuhanyolajak; aromaterápiás krémek; aromaterápiás oldatok; illatosított krémek; illatosított testápoló tejek és

krémek; levendulaolaj kozmetikai használatra; természetes illatszerek; aknetisztító kozmetikumok; aloe vera

szappan; arcszappanok; folyékony fürdőszappanok; folyékony szappan; folyékony szappanok; folyékony

szappanok kézre és arcra; fürdő- és tusoló gélek nem gyógyászati célokra; hámlásztóradírok a lábak ápolásához;

hámlasztóradírok kézápoláshoz; illatosított szappanok; kézmosó szappanok; kézműves szappanok; kéztisztító

készítmények; kozmetikai szappanok; krémszappanok; nem gyógyhatású szappanok; szappan; szappan termékek;

szappanok; szappanok és gélek; tusfürdők; utántöltő csomagok kézmosó szappan adagolókhoz; utántöltő

csomagok tusfürdő adagolókhoz; aromás fürdőolajok; fürdőgélek, fürdőzselék; fürdőkészítmények; fürdőolajok;

fürdőolajok kozmetikai célokra; fürdőszappanok; habfürdők; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; nem

gyógyhatású fürdőkészítmények; nem gyógyhatású fürdőolajok; nem gyógyhatású fürdősók; nem gyógyhatású

szépségápoló szerek fürdővízbe; nem gyógyhatású tusfürdők; tusfürdők (nem gyógyhatású -); ajakbalzsam [nem

gyógyhatású]; ajakbalzsam, szőlőzsír; ajakbevonók (nem gyógyhatású -); ajakkenőcsök, ajakbalzsamok;

ajakkondicionálók; ajakkrémek; ajakvédők [kozmetikai]; ajakvédők (nem gyógyhatású -); arc- és testápoló

folyadékok; arc- és testkrémek; arcápoló folyadékok [kozmetikai]; arckrémek kozmetikai használatra; arclemosó

tejek; arclemosók [kozmetikumok]; arcpakolások; arcradírok [kozmetikai]; arcradírok (nem gyógyhatású -);

arcszérum kozmetikai használatra; arctisztítók; bőr tisztítására és frissítésére szolgáló dezodorok; bőrápoló

balzsamok (nem gyógyhatású -); bőrápoló folyadékok [kozmetikai]; bőrápoló hab; bőrápoló hámlasztók;

bőrápoló kivonatok; bőrápoló illóolajok; bőrápoló kozmetikai szerek; bőrápoló kozmetikumok; bőrápoló krémek;

bőrápoló krémek kozmetikai célokra; bőrápoló krémek [kozmetikai]; bőrápoló krémek [testre]; bőrápoló olajok

[kozmetikai]; bőrápoló tisztító tejek; bőrfeszesítő kozmetikai készítmények; bőrfeszesítő krémek; bőrhidratáló

folyadékok [kozmetikai]; bőrhidratáló krémek [kozmetikai]; bőrhidratálók; bőrlágyítók; bőrnyugtató arctisztító

krémek, nem gyógyászati használatra; bőrnyugtató szérumok; bőrpuhító készítmények; bőrtisztító krémek;

bőrtisztító folyadék; bőrtisztító krémek [nem gyógyhatású]; bőrtisztítók [kozmetikai]; bőrtisztítók [nem

gyógyhatású]; bőrtisztítók [testre]; bőrtonifikáló szerek, bőrtonikok; bőrvédő kozmetikumok a bőr leégése ellen;

dermatológiai krémek [nem gyógyhatású]; éjszakai krém; éjszakai krémek [kozmetikumok]; eukaliptuszolaj

kozmetikai használatra; fényvédő faktoros napvédő spray-k; feszesítő, tonifikáló krémek [kozmetikai]; hámlasztó

arcradírok; hámlasztó krémek; hámlasztó radírok kozmetikai célokra; hámlasztó testradírok; hámlasztószerek;

hidratáló arckrémek; hidratáló készítmények [kozmetikai szerek]; hidratáló koncentrátumok [kozmetikai];

hidratáló krémek kozmetikai használatra; hidratáló krémek, tejek és zselék; hidratáló maszkok; hidratáló

testápolók [kozmetikai]; hidratáló zselék, gélek [kozmetikai]; hidratálók [kozmetikumok]; illatos olajok

bőrápolásra; illatos testkrémek; illatosított testápoló folyadékok; kézápoló folyadék (nem gyógyhatású -);

kézápoló olajak (nem gyógyhatású -); kézkenőcs; kézkrém; kézkrémek; kozmetikai arcápoló készítmények;

kozmetikai bőrmegújító készítmények; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai hidratálók; kozmetikai

kézkrémek; kozmetikai krémek a szemkörnyék bőrének feszesítésére; kozmetikai krémek száraz bőrre;

kozmetikai maszkok; kozmetikai szerek a ráncos bőr kezelésére; kozmetikai szerek folyadékok formájában;

krémek testre (nem gyógyhatású -); krémes testpakolások; lábápolási készítmények (nem gyógyhatású -);

mandulatej kozmetikai használatra; napozókészítmények [kozmetikumok]; narancsbőr, cellulitisz elleni

folyadékok; narancsbőr elleni krémek; nem gyógyhatású ajakápoló készítmények; nem gyógyhatású bőrápoló

készítmények; nem gyógyhatású bőrszérumok; nem gyógyhatású hidratálók; nem gyógyhatású krémek; nem

gyógyhatású krémek szemápoláshoz; nem gyógyhatású tápláló krémek; nem gyógyszeres arcápoló készítmények;
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öregedés elleni bőrápoló készítmények; öregedés elleni kozmetikumok; öregedésgátló hidratálók kozmetikai

szerekként történő használatra; öregedésgátló szérum; öregedést késleltető gélek, zselék; ránctalanító bőrápoló

készítmények; ránctalanító krémek; száraz bőr ápolására szolgáló kozmetikumok; szemápoló termékek, nem

gyógyhatású; szemránctalanító oldatok; testápoló olajspray-k; testápoló tejek; testápolók; testfeszesítő krémek;

tisztító hab; tisztító krémek; tusfürdő; tonikok [kozmetikumok]; tonikok kozmetikai használatra; utántöltő

csomagok bőrápoló adagolókhoz; utántöltő csomagok testtisztító termékek adagolóihoz; védőkrémek; hajápoló

készítmények; hajkondicionáló készítmények; hajkondicionáló szerek; hajsamponok; hajszérumok; hajszeszek,

 balzsamok, hajra való folyadékok; hajtisztító készítmények.

5    A szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel tápláló készítmények; antioxidáns

táplálékkiegészítők; aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; albumin étrend-kiegészítők; ásványi

étrend-kiegészítők; ásványi táplálékkiegészítők emberi fogyasztásra; B-vitamin készítmények; C-vitamin

készítmények; főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; folsavat tartalmazó

étrend-kiegészítők; folyékony étrend-kiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; ginzenget tartalmazó,

egészségtámogató táplálékkiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó

étrend-kiegészítők; vitaminos gumicukorkák; vitamintabletták; vörös ginzenget tartalmazó, egészségtámogató

táplálékkiegészítők; cukorbetegek számára kifejlesztett mesterséges édesítőszerek; D-vitamin készítmények; diéta

során használatos antioxidánsok; diétás és táplálkozási készítmények; gyógyteák; hordozó anyagok

ételkiegészítők felszívódását segítő tablettabevonatok formájában; humán étrend-kiegészítők; L-karnitin

fogyókúrához; lecitin étrend-kiegészítők; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; multivitamin

készítmények; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberek számára; növényi kiegészítők; pezsgő

vitamintabletták; prebiotikus kiegészítők; probiotikus kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; protein

 étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők; tejcukor; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin italok.

 44    Arcápolási szolgáltatások; bőrápolási szolgáltatások; bőrápolással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

bőrápoló szalonok; gyantás szőrtelenítés; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; karcsúsító kezelések;

kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; kozmetikai arckezelés; kozmetikai arckezelési szolgáltatások;

kozmetikai célú bőrbarnítási szolgáltatás [emberi használatra]; kozmetikai elektrolízis; kozmetikai kezelés;

kozmetikai sminkelési szolgáltatások; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai

termékek felvitele a testre; kozmetikai termékek felvitele az arcra; kozmetikai test-, arc- és hajápoló

szolgáltatások; kozmetikai testápoló szolgáltatások; kozmetikai testkezelések; kozmetikával kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; lábápolás; narancsbőr-kezelési szolgáltatások; szemöldök-formázási szolgáltatások;

szépségápolással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

szépségápolási tanácsadás; szépségápolási kezelések; szépségápolás emberek részére; szépségápolás;

szépségápolással kapcsolatos tanácsadás; szépséggel kapcsolatos információnyújtás; szépségszalon

szolgáltatások; szolgáltatások az emberi test gyantázására; szőrtelenítő szolgáltatások embereknek; tanácsadás a

 test- és szépségápolás területén; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban.

 ( 210 ) M 22 02324

 ( 220 ) 2022.09.09.

 ( 731 )  Elek Annamária, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bodó Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Árucsomagolás; árucsomagolási szolgáltatások; árucsomagolással kapcsolatos tanácsadás; áruk

csomagolása; áruk osztályozása és újracsomagolása; áruk raktározása; áruk újracsomagolásával kapcsolatos
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tanácsadási szolgáltatások; címkézési szolgáltatások; csomagok tárolása; csomagolás; csomagolási szolgáltatások;

dobozolási, csomagolási szolgáltatások; kereskedelmi áruk tárolása; kozmetikumok tárolása; palackozási

szolgáltatások; raktári és tárolási szolgáltatások; raktározási szolgáltatások; forgalmazási szolgáltatások;

 csomagolásmentes szolgáltatások; csomagolásmentes kozmetikai termékekkel kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02326

 ( 220 ) 2022.09.09.

 ( 731 )  Tianjin B&M Science and Technology Co., Ltd., Xiqing District, Tianjin, P.R. (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Lítium kobalt-oxidok; nikkel-kobalt-mangán hármas anyagok; hármas anyagok; nikkel tartalmú vegyszerek;

 lítium-foszfát; nikkel sók; nikkel-oxidok lítiumhidroxid [lítium-oxid]; kobalt-oxid ipari használatra; manganát.

9    Akkumulátorok járművekhez; elemek; autó akkumulátorok; lítiumion akkumulátorok; lítium akkumulátorok;

akkumulátor dobozok; újratölthető elemek; elektromos akkumulátorok, elemek elektromos járművek

 meghajtásához; akkumulátor saruk; nikkel-kadmium akkumulátorok; biztosítékok.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; franchise-zal kapcsolatos üzleti ügyek adminisztrációja; kereskedelmi

információs szolgáltatások az interneten keresztül; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

vásárlói részére; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; import-export ügynökségek; beszerzői

szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése.

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladék újrahasznosítás; vegyszerek újrahasznosítása; hulladékok és

újrahasznosítható anyagok osztályozása; mérgező ipari hulladékok eltávolítása; mérgező hulladékok kezelése;

információ anyagkezelésről; hulladékkezelés [átalakítás]; vezélyes anyagok semlegesítése; veszélyes hulladékok

 kezelése.

 42    Műszaki kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; műszaki kutatási projektek és tanulmányok; kutatás

az energia területén; technológiai tanácsadási szolgáltatások az alternatív energiatermelés terén; anyagtesztelés;

vegyészeti kutatás; biokémiai tanácsadás; tudományos tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások

 kémiai reagensekkel kapcsolatban; nyersanyagtesztelés; termékek tesztelése.

 ( 210 ) M 22 02327

 ( 220 ) 2022.09.09.

 ( 731 )  Seacon Europe Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) Seacon Europe

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

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 02381

 ( 220 ) 2022.09.14.

 ( 731 )  Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adminisztratív támogatás pályázati felhívások

megválaszolásához; célzott marketing; értekesítési promóciós szolgáltatás; felhasználói értékelési rangsorok
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szolgáltatása kereskedelmi- vagy reklámcélra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi- vagy

reklámcélra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető

szolgáltatások iroda funkciók; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése/rendezése; írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése bárkinek; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítás; kereskedelmi vásár rendezése;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált

műtárgyhoz; közönségszolgálati szolgáltatás; közvélemény-kutatás; marketingszolgáltatás; mások számára

márkaidentitást létrehozó reklámszolgáltatás; médiakapcsolati szolgáltatás; online hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áru és szolgáltatás eladói és vásárlói részére; pay per click

(PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatás biztosítása; piackutatás; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; reklámügynökség, hirdetési ügynökség; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; ügyfélprofil

meghatározása kereskedelmi- vagy marketing célra; üzleti értékelés/információ; üzleti információ nyújtása

weboldalon keresztül; üzleti menedzsment előadóművész részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

vizsgálat, kutatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;

 üzletvitel szabadúszó szolgáltató részére; webindexelés kereskedelmi/reklám célra.

 36    Ajándékutalványok kibocsátása; betéti kártyás fizetések feldolgozása; blokklánc-technológián keresztül

nyújtott elektronikus átutalás; crowdfunding [közösségi finanszírozás]; elektronikus úton történő tranzakciók

(fizetési szolgáltatások); elszámolóházak; értékutalványok kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása;

kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; kriptoeszközök

 elektronikus átvitele; kriptoeszközök pénzügyi átváltása.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok fórumai

[chat szobák]; podcastok átvitele; távkonferencia szolgáltatások; telekommunikációs csatlakozások biztosítása

egy globális számítógépes hálózathoz; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek

 küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; elektronikus

sportversenyek szervezése; előadások rendezése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

e-sport szolgáltatások; eszmecserék, kollokviumok szervezése, lebonyolítása; felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; fényképészet; filmes kellékek kölcsönzése; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;

filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok készítése; hangversenyek, koncertek szervezése

és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; jegyirodai

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

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás;

multimédiakönyvtári szolgáltatások; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

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

publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése; podcastok gyártása; show-műsorok

készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; szemináriumok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás;

színpadi díszletek kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; versenyek

 szervezése [oktatás/szórakoztatás]; zenei produkció.

 42    Adatkódolási szolgáltatások; blokklánc technológiával működő felhasználó-azonosító szolgáltatások;

elektronikus adattárolás; felhasználói hitelesítési szolgáltatások nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO)
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technológia alkalmazásával online szoftveralkalmazásokhoz; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók

[webszerverek] bérlete; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

[információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása;

kutatás a mesterséges intelligencia területén; logótervezési szolgáltatások; mesterséges intelligenciával

kapcsolatos tanácsadás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében;

számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete

[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógép-programozás;

számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép szoftver tanácsadás; szoftverek frissítése;

szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás; szoftvertervezés;

 video- és számítógépes játékok fejlesztése; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 45    Engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás keretében; internetes domain-nevek bérbeadása; jogi

dokumentumok elkészítése; licenszekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; online közösségi hálózatok

szolgáltatásai; politikai lobbiszolgáltatások; politikai összejövetelek szervezése; ruházat kölcsönzése; szellemi

tulajdon licenszelése; személyes háttéradatok vizsgálata; személyes levelezési szolgáltatások; szerzői jogok

 kezelése; társasági ismerkedési szolgáltatások [személyes bemutatkozás]; társkereső szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02382

 ( 220 ) 2022.09.14.

 ( 731 )  Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adminisztratív támogatás pályázati felhívások

megválaszolásához; célzott marketing; értekesítési promóciós szolgáltatás; felhasznalói értékelési rangsorok

szolgáltatása kereskedelmi- vagy reklámcélra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi- vagy

reklámcélra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető

szolgáltatások iroda funkciók; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése/rendezése; írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése bárkinek; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítás; kereskedelmi vásár rendezése;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált

műtárgyhoz; közönségszolgálati szolgáltatás; közvélemény-kutatás; marketingszolgáltatás; mások számára

márkaidentitást létrehozó reklámszolgáltatás; médiakapcsolati szolgáltatás; online hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áru és szolgáltatás eladói és vásárlói részére; pay per click

(PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatás biztosítása; piackutatás; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; reklámügynökség, hirdetési ügynökség; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; ügyfélprofil

meghatározása kereskedelmi- vagy marketing célra; üzleti értékelés/információ; üzleti információ nyújtása

weboldalon keresztül; üzleti menedzsment előadóművész részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

vizsgálat, kutatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;

 üzletvitel szabadúszó szolgáltató részére; webindexelés kereskedelmi/reklám célra.

 36    Ajándékutalványok kibocsátása; betéti kártyás fizetések feldolgozása; blokklánc-technológián keresztül

nyújtott elektronikus átutalás; crowdfunding [közösségi finanszírozás]; elektronikus úton történő tranzakciók

(fizetési szolgáltatások); elszámolóházak; értékutalványok kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása;

kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; kriptoeszközök

 elektronikus átvitele; kriptoeszközök pénzügyi átváltása.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok fórumai

[chat szobák]; podcastok átvitele; távkonferencia szolgáltatások; telekommunikációs csatlakozások biztosítása
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egy globális számítógépes hálózathoz; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek

 küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; elektronikus

sportversenyek szervezése; előadások rendezése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

e-sport szolgáltatások; eszmecserék, kollokviumok szervezése, lebonyolítása; felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; filmes kellékek kölcsönzése; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok készítése; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; jegyirodai

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

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás;

multimédiakönyvtári szolgáltatások; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

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

publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése; podcastok gyártása; show-műsorok

készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; szemináriumok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás;

színpadi díszletek kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; versenyek

 szervezése [oktatás/szórakoztatás]; zenei produkció; fényképészet.

 42    Adatkódolási szolgáltatások; blokklánc technológiával működő felhasználó-azonosító szolgáltatások;

elektronikus adattárolás; felhasználói hitelesítési szolgáltatások nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO)

technológia alkalmazásával online szoftveralkalmazásokhoz; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók

[webszerverek] bérlete; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

[információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása;

kutatás a mesterséges intelligencia területén; logótervezési szolgáltatások; mesterséges intelligenciával

kapcsolatos tanácsadás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében;

számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete

[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógép-programozás;

számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép szoftver tanácsadás; szoftverek frissítése;

szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás; szoftvertervezés;

 video- és számítógépes játékok fejlesztése; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 45    Engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás keretében; internetes domain-nevek bérbeadása; jogi

dokumentumok elkészítése; licenszekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; online közösségi hálózatok

szolgáltatásai; politikai lobbiszolgáltatások; politikai összejövetelek szervezése; ruházat kölcsönzése; szellemi

tulajdon licenszelése; személyes háttéradatok vizsgálata; személyes levelezési szolgáltatások; szerzői jogok

 kezelése; társasági ismerkedési szolgáltatások [személyes bemutatkozás]; társkereső szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02385

 ( 220 ) 2022.09.15.

 ( 731 )  Limes Model Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Fényképészeti keresők, képkeresők; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető képfájlok;
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számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

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

 szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő berendezések.

  10    Állatorvosi készülékek és eszközök.

  16    Építészeti makettek.

 28    Asztali társasjátékok; játékmodellek; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek

 [játékok].

 35    Egészségügyi nyilvántartások és akták számítógépesített kezelése; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és

egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások;

gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és

 nagykereskedelme.

  37    Orvosi műszerek sterilizálása; sebészeti műszerek fertőtlenítése.

 40    3D nyomtatás; bőrmegmunkálás; famegmunkálás; fényképnyomtatás; homokfúvási szolgáltatások;

 lézergravírozás; marás [forgácsolás]; vulkanizálás [anyagkezelés].

 41    Állatidomítás, kiképzés; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási

 tanúsítási szolgáltatások, nevezetesen képzés és vizsgáztatás; oktatási vizsgáztatás; oktatáskutatás.

 42    Biológiai kutatás; felhő-alapú virtuális számítógépes rendszerek biztosítása; klinikai kísérletek; kutatás a

mesterséges intelligencia területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások;

számítástechnikai tanácsadás; számítógépes kódolás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógéppel

 szimulált modellek tervezése; számítógép szoftver tanácsadás; technológiai kutatás; tudományos kutatás.

 44    Állatápolási szolgáltatások; állategészségügyi szolgáltatások; állatok jelenlétével megvalósuló terápiás

szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások; csillapító kezelés; diétás és táplálkozási tanácsadás;

egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi adatok

távmonitorozása gyógyászati diagnózishoz és kezeléshez; egészségügyi berendezések kölcsönzése;

egészségvizsgálati szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; foglalkozásterápiás szolgáltatások; gazdálkodás

(állatok); kiropraktika; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; masszázs; orvosi berendezések kölcsönzése;

orvosi ellátás; orvosi szolgáltatások; regeneráló orvosi szolgáltatások; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02398

 ( 220 ) 2022.09.16.

 ( 731 )  Activator International Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) PAWER

 ( 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.

  31    Táplálékok és italok állatoknak.

 ( 210 ) M 22 02407

 ( 220 ) 2022.09.19.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 22 02408

 ( 220 ) 2022.09.19.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 22 02410

 ( 220 ) 2022.09.19.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 22 02411

 ( 220 ) 2022.09.19.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 22 02412

 ( 220 ) 2022.09.19.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 22 02416

 ( 220 ) 2022.09.19.

 ( 731 )  Zenon Clinic Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Zenon Clinic

 ( 511 )  44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; fizioterápia, fizikoterápia; klinikák; orvosi berendezések

kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi rendelők; plasztikai sebészet; terápiás szolgáltatások; orvosi szolgáltatások;

 diétás és táplálkozási tanácsadás; szépségszalonok.

 ( 210 ) M 22 02419

 ( 220 ) 2022.09.19.

 ( 731 )  Zenon Clinic Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; fizioterápia, fizikoterápia;

klinikák; orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi rendelők; plasztikai sebészet; terápiás

 szolgáltatások; diétás és táplálkozási tanácsadás; szépségszalonok.

 ( 210 ) M 22 02467

 ( 220 ) 2022.09.23.

 ( 731 )  Holland Unió Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Gyepes és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MasterCat

 ( 511 )   31    Állateledelek [kekszfélék]; konzerv táplálékok macskáknak; macskaeledelek.

 ( 210 ) M 22 02468

 ( 220 ) 2022.09.23.

 ( 731 )  Hello Good Food Kft., Diósd (HU)

 ( 541 ) Fitti

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

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

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

szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz]; ananászfánkok; bablekvárral töltött zsemlék; bambuszlevelekbe

göngyölt ragacsos rizs (zongzi); banánfánkok; baozi [töltött gőzölt tészta]; baromfi- és vadhúsos piték; baromfit

tartalmazó piték; bibimbap [zöldségfélékkel és marhahússal kevert rizs]; briósok; bundás kenyér;

burgonyalisztből készített rágcsálnivalók; burgonyalisztből készült sós készételek; burgonyalisztből készült

rágcsálnivaló termékek; burritók; búzából készült rágcsálnivalók; calzone; chalupas [besütött tortillák hússal és

babkásával töltve]; chimichanga; chips [gabonakészítmény]; chow mein [kínai pirított tésztás étel]; chow mein

[tésztaalapú étel]; crepe [francia palacsinta]; crumble [angol édesség, morzsasüti]; csípős kolbász és ketchup
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félbevágott kifliben; csirkés pite; csirkés szendvicsek; csirkét tartalmazó szendvicsek; csirketekercsek; csokoládé

alapú szeletek [készétel]; csokoládéalapú, étkezést helyettesítő szeletek; csokoládéval bevont burgonyachips;

csokoládéval bevont rizssütemények; cukorral bevont pattogatott kukorica; darált babba forgatott ragadós

rizspogácsa [injeolmi]; darált marhahúst tartalmazó szendvicsek; disznóhúsos piték; dobozolt ételek, amelyek

rizsből, valamint húsból, halból vagy zöldségből állnak; édes rizs diófélékkel és jujubával [yaksik]; elkészített

élelmiszerek szósz formájában; elkészített pizzaételek; előkészített pizzák; előre csomagolt ebéd, amely főként

rizst, továbbá húst, halat vagy zöldségeket is tartalmaz; elősütött pizzalapok; elsősorban rizst tartalmazó

fagyasztott ételek; elsősorban tésztát tartalmazó fagyasztott ételek; empanada; enchilada; extrudált búza snack

termékek; fagyasztott bundás kenyér; fagyasztott bundáskenyér-rudacskák; fagyasztott gofrik; fagyasztott, hússal

töltött sütemény/tészta; fagyasztott palacsinták; fagyasztott pizzaalapok; fagyasztott pizzák; fagyasztva szárított

ételek, fő összetevőként tésztával; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fajitas [mexikói étel];

feldolgozott gabonafélékből készült sós kekszek; feldolgozott pattogatni való kukorica; félkész ravioli; flapjack

[zabpelyhes szelet]; főként extrudált gabonafélékből készült snack termékek; főként kenyérből álló

rágcsálnivalók; főként rizst tartalmazó ételek; főként rizst tartalmazó készételek; főként tésztából álló ételek;

főként tésztát tartalmazó készételek; főleg rizsből készült száraz és folyékony készételek; friss kolbászos

tekercsek; friss lepények, piték; friss pizzák; fűszerekkel ízesített sós kekszek; fűszernövényekkel ízesített sós

kekszek; gabona alapú chipsek; gabona alapú kész rágcsálnivalók; gabona alapú rágcsálnivalók; gabonaalapú,

étkezést helyettesítő szeletek; gabonaalapú sós rágcsálnivalók; gabonából gyártott rágcsálnivalók; gabonából

készített rágcsálnivalók; gabonából készült rágcsálnivalók; gabonából készült rágcsálnivaló termékek; gabonából

készült ropogtatnivalók; gabonából készült sajttal ízesített rágcsálnivalók; gabonakeményítőből készült snack

termékek; gabonalisztből készült rágcsálnivalók; gabonatermékekből álló rágcsálnivaló termékek; gimbap [koreai

rizsétel]; gluténmentes pizzák; golyócska formájú rizsropogósok (arare); göngyölt szendvicsek; gyümölcsös

sütemények/torták; gyümölcsös sütemények/torták [édes vagy ízesített]; hagymás kekszek; hagyományos koreai

rizses sütemény [injeolmi]; hajdinazselé (memilmuk); halas lepények; halat tartalmazó szendvicsek; halfilét

tartalmazó szendvicsek; hamburger zsemle; hot dogok [szendvicsek]; húsos piték; húsos piték [elkészített]; hússal

és zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; hússal ízesített sós kekszek; húst tartalmazó lepények; húst

tartalmazó szendvicsek; hűtött pizzák; ízesített pattogatott kukorica; jiaozi (töltött tésztagombócok); karamellás

pattogatott kukorica; karamellel bevont pattogatott kukorica cukrozott diófélékkel; karfiolból készült fagyasztott

pizzaalapok; készételek pizzák formájában; kétszersült lisztből készült snack termékek; kimcshi-palacsinta

(erjesztett zöldséges palacsinta); kimcshi-palacsinta [kimchijeon]; kínai gőzölt gombócok [shumai, főtt]; kínai

töltött gombócok [gyoza, főtt]; kisütött húspogácsák zsemlében; kölesből készült sütemények; konzerv spagetti

paradicsommártásban; kukorica, sült; kukoricaalapú sós rágcsálnivalók; perecek; pirított sajtos szendvics, sajtos

melegszendvics; pirított sajtos szendvics sonkával, sajtos melegszendvics sonkával; pitachipsek; pizza; pizza

alapok; pizzaalapok; pizzalapok; pörkölt kukoricaszemek; pot pie [töltött sós pite]; puffasztott kukoricából

készült rágcsálnivalók; puffasztott kukoricapehely; puffasztott kukoricapehely snackek; puffasztott rizs szelet;

puffasztott sajtgolyók [kukoricás rágcsálnivalók]; puha perec; pulykás szendvicsek; quesadillák [mexikói töltött

lepény]; quiche-ek; quiche [francia töltött lepény]; quiche [tésztában sült sós sodó]; ragadós rizses sütemény

(chapsalttock); ragadós rizsgombócok; rákgombócok; rákszirmok; ramen [japán tésztaalapú étel]; ramen tészta;

ravioli; rizottók; rizs alapú ételek; rizs alapú rágcsálnivalók; rizs-chipsek; rizs rágcsálnivalók; rizsalapú

előkészített ételek; rizsalapú rágcsálnivalók; rizses készételek; rizses ropogtatnivalók; rizses tésztaalapok;

rizsgombócok; rizsgombócok édesbab öntettel [ankoro]; rizskeksz [senbei]; rizssaláták; rizslisztből készült snack

termékek; rizssütemény; rizstorta, rizslepény (rizsből készült sütemény); rizstorták, rizslepények; sajtburgerek

[szendvicsek]; sajtgolyók [rágcsálnivalók]; sajtízű, puffasztott kukorica snackek; sajtos extrudált

kukoricapelyhek; sajtos makaróni; sajtos makarónik; sajtos puffasztott kukorica snackek; sajttal ízesített sós

kekszek; sajttal töltött sós kekszek; salátát tartalmazó szendvicsek; snack ételek (gabona alapú -); sonkát

tartalmazó leveles tészta; sós palacsinták; sós sütemények; spagetti húsgombóccal; stir-fry rizs; sült kukorica;

sushi; sütőtökkása [hobakjuk]; szamószák; szárított algatekercsek [gimbap]; szárított gyümölcsöt tartalmazó

zabfalatok; szendvicsek; szójalisztből készült rágcsálnivaló termékek; szusi; tabulé [arab saláta]; taco; taco
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[kukorica chips]; tamale [töltött kukoricalevél]; tartósított pizzák; tavaszi tekercs; tavaszi tekercsek; teljes

kiőrlésű búzából készült snack termékek; teljes kiőrlésű rágcsálnivalók; tengeri algába csavart, előkészített rizs;

tengeri algával ízesített kukorica chipsek; tésztaalapú előkészített ételek; tésztaalapú készételek kisgyermekek

számára; tésztaételek; tésztaételek konzervben; tésztasaláták; több gabonafélén alapuló rágcsálnivalók; töltött

bagettek; tojásos lepények; töltött kenyerek; töltött kenyértekercsek; töltött molnárkák; töltött tekercsek; töltött

tészta; töltött tészták; töltött zsemlék; tortilla; tortilla chips; tortilla rágcsálnivalók; túlnyomórészt tésztát

tartalmazó száraz és folyékony készételek; vadhúst tartalmazó lepények, piték; virslis szendvicsek; virslis

tekercsek; vörösbabpástétommal töltött gőzölt zsemlék; wokban sült rizses tészta, sütemény [topokki]; wokban

sült üvegtészta zöldségekkel [csapcshe]; wonton chips; wontonok; zöldhagymás palacsinta [pajeon]; zöldség

ízesítésű kukorica chipsek; zöldségeket tartalmazó lepények, piték; zöldségekkel és marhahússal kevert rizs

[bibimbap]; zöldségekkel ízesített sós kekszek; zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; zöldséges piték;

zöldséget és baromfihúst tartalmazó sütemények; zöldséget és halat tartalmazó sütemények; zöldséget és húst

tartalmazó sütemények; zsúrszendvicsek; achar pachranga (indiai fűszeres gyümölcskonzerv); almaborecet;

almaszósz [ízesítők/fűszerek]; angyalgyökér; ánizsmag; aromák tortákhoz, az illóolajok kivételével; aromás

ételízesítők [nem illóolajak]; aromás készítmények cukorkákhoz; aromás készítmények jégkrémekhez; aromás

készítmények süteményekhez/tortákhoz; aromás készítmények süteményekhez; ásványi sók élelmiszerek

tartósítására; aszaltfüge alapú fűszer; asztali só; balzsamecet; baromfiból készített ízesítők; bazsalikom, szárított;

befőtt gyömbér mint ízesítő; borecetek; borhoz ízjavítóként adott pirított faforgács; borkő főzéshez; borkő

[monokálium-tartarát] kulináris célokra; bors; bors [ételízesítő]; bors [fűszer]; borsmenta cukrászárukhoz;

borsmenta [nem gyógyászati használatra]; borsmentás bonbonok [nem orvosi használatra]; borsos ecet;

borsszemek; chiliolaj ételízesítőként vagy fűszerként történő használatra; chilipor; citromaromák, az illóolajok

kivételével; citromos ízesítők; citromos ízesítők ételekhez vagy italokhoz; citromsav [ízesítő]; crab boil

[fűszerkeverék rákfélék főzéséhez]; csigából készített ízesítők; csillagánizs; csípős őrölt bors [fűszer]; csokoládé

alapú termékek; csokoládéízesítők; csokoládés szendvicskrémek; csokoládészirup; curry [fűszer]; curry fűszerek;

curry fűszerkeverékek; curry [ízesítő]; curry por; curry por [fűszer]; darált fokhagyma; darált fokhagyma [fűszer];

dashi-tsuyu [japán ízesítőként használt alaplé]; dióféléket tartalmazó szószok; diófélékkel ízesített szószok; ecet;

ecetek; édes savanyúság [fűszerek]; ehető kivonatok élelmiszerekhez [nem éteres anyagok és eszenciaolajok];

élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élelmiszerek ízesítésére használt kakaókivonatok; élelmiszerekhez

való tartósítószerek (só); élelmiszerízesítők [nem esszenciális olajok]; elkészített torma [fűszer]; esszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; esszenciák élelmiszerekhez [kivéve az

éteresszenciákat és az esszenciaolajokat]; ételek készítéséhez használt eszenciák [nem illóolajok]; ételekhez

adható illatosító anyagok [nem illóolajok]; ételekhez adható ízesítő anyagok [nem illóolajok]; ételekhez adható

pikáns ízesítő anyagok [nem illóolajok]; ételízesítő [fűszer]; ételízesítők; ételízesítők (fűszerek); ételízesítők [nem

illóolajok]; ételízesítőként, fűszerként használt sáfrány; étkezési fűszerek; étkezési glutamát; étkezési kurkuma;

étkezési mustárkészítmények; fából készült füstpárlatok, desztillátumok élelmiszerek ízesítésére; fagylaltöntetek;

fahéj; fahéj [fűszer]; fahéjrudak; fehér bors; fehér ecet; fekete bors; feldolgozott fokhagyma fűszerként való

használatra; feldolgozott ginzeng fűszernövényként, fűszerként vagy ízesítőként való használatra; feldolgozott

gyógynövények; feldolgozott kendermag [ízesítők]; feldolgozott magok ételek és italok ízesítéséhez; feldolgozott

magok fűszerezéshez; feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott magvak fűszerezéshez;

feldolgozott mogyoróhagyma ízesítéshez; feldolgozott tökmag [ízesítő]; fokhagymalé; főzéshez használatos

kivonatok (nem esszenciaolajok); gyömbér [fűszer]; főzéshez használható füvek/fűszerek; gyömbér [porított

fűszer]; gyömbérpaszta [ízesítőszer]; gyümölcsaromák, az illóolajok kivételével; gyümölcsecet;

gyümölcskoncentrátumokból álló édesítőszerek; gyümölcsökből készített ízesítők; gyümölcsökből készített

ízesítők [nem esszenciális olajok]; gyümölcsös ízesítőszerek kivéve az esszenciákat; gyümölcsszószok; halból

készített ízesítők; halszósz; harissa [ízesítő]; homárból készített ízesítők; húsból készített ízesítők; húspuhító

szerek, háztartási használatra; italkészítéshez használt gyógynövényes ízesítők; italokhoz adható illatosító

anyagok [nem illóolajok]; italokhoz adható ízesítőanyagok [nem illóolajok]; ízesített bevonatok húshoz, halhoz,

baromfihoz; ízesített ecetek; ízesített gyümölcskocsonya porok zselés desszertek készítéséhez; ízesített
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panírkeverék olajban sütéshez; ízesített só főzéshez; ízesítő anyagok és fűszerek; ízesítőanyagok

rágcsálnivalókhoz [kivéve esszenciaolajok]; ízesítők ételekhez; ízesítők, fűszerek pattogatott kukoricához;

ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítők, ízfokozók [kivéve illóolajok]; ízesítők mononátrium-glutamátból;

ízesítők sajtokhoz; ízesítők sűrített szószok formájában; ízesítők szárított mártások formájában; ízesítők

tortákhoz, süteményekhez; ízesítőként használatos ánizsmag; ízesítőként használatos köménymag; ízesítőként

használatos mák; ízesítőként használatos szárított koriandermagvak; ízesítőként használt malátakivonatok;

ízesítőként használt pörkölt és őrölt szezámmag; ízesítőként használt szárított koriander; ízesítőkeverékek

pörköltekhez; ízesítőszerek/aromák [esszenciaolajok kivételével]; ízesítőszerek/aromák italokhoz; ízesítőszerek

instant főtt birkahúshoz; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek vajhoz; ízfokozók

élelmiszerekhez [nem esszenciális olajok]; japán fűszerbors por [sansho por]; japán fűszertorma por [wasabi por];

japán nyílgyökér por [kudzu-ko, étkezési célokra]; kapribogyók; kávéaromák; kávéízesítők; kávéolajak;

kenyéralapú töltelékkeverékek; kenyeret tartalmazó töltelék keverékek; kerti gyógynövények, tartósított

[ízesítőszerek]; kivonatok élelmiszerekhez [kivéve az esszenciális olajokat]; kivonatok ételekhez [kivéve éter

esszencia és esszenciaolajok]; kivonatok főzéshez; kivonatok főzéshez [nem esszenciaolajok]; kivonatok mint

ízesítőszerek [nem esszenciaolajok]; konyhasó; korianderlevél, szárított; kötőanyagok kolbászhoz; kurkuma;

kurkuma étkezési használatra; laksa; levesízesítők; levesízesítők [nem esszenciális olajok]; majonéz-alapú

krémek; majonéz és ketchup alapú kenhető készítmények; majonéz savanyúsággal; perillapor élelmiszerekhez;

pillecukor bevonat; pizzafűszerek; por állagú fűszerek; porított fokhagyma; sáfrány; sáfrány [ételízesítő];

sáfrányos só ételek ízesítéséhez; savanyított gyömbér [fűszer]; savanyúságokból készített ízesítők; só; só

élelmiszerek tartósítására; só ételízesítéshez; só halak tartósításához; só pattogatott kukoricához; sonkamáz;

sörecet; sós ételízesítők állati tápokhoz [nem illóolajok]; sós lé savanyításhoz; sótabletta hal tartósításához;

sótabletták élelmiszerek tartósításához; sótabletták ételek tartósításához; szalmagyopár [fűszerek]; szalmagyopár

[íz]; száraz fűszerkeverékek pörköltekhez; száraz ízesítőszerek; szárított csilipaprika [fűszer]; szárított fűszerek;

szárított fűszernövények kulináris célokra; szárított gyógynövények; szárított menta; szárított metélőhagyma;

szarvasgombás só; szegfűbors; szegfűszeg; szegfűszeg [fűszer]; szerecsendió; szezámmaggal kevert asztali sók;

szezámmagok [fűszerek]; szintetikus ételsűrítők; szószok, chutney [indiai fűszer], pástétomok; szószok

[ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szumák fűszerezéshez; taco [kukorica chips] fűszerek, ízesítők; tamarind

[ízesítő]; tartósítószerek állateledelekhez [só]; tartósított gyógynövények; teaízesítők; teakivonat; tejsodó

keverékek; tejsodópor; tejturmix alapok [ízesítőszerek/aromák]; telített sósvíz főzéshez; telített sósvíz

koktélokhoz; tenger gyümölcsei ízesítésű fűszerek; tengeri só élelmiszerek tartósításához; tengeri só főzéshez;

tengervíz főzéshez; természetes aromaanyagok fagylaltokhoz [nem étereszenciák vagy eszenciaolajok];

természetes aromaanyagok jégkrémekhez [nem éter esszenciák vagy esszencia olajok]; töltelékporok, keverékek

[élelmiszerek]; torma [fűszerek]; turbolya, tartósítva; vanília; vanília [ízesítőszer]; vanília ízesítőszerek;

vaníliaaromák konyhaművészeti célokra; vaníliahüvelyek; vanillin; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz

[ízesítők/fűszerek]; wasabipor [japán tormából]; zellersó; zöldség sűrítmények ízesítéshez; zöldségalapú ízesítők

tésztához; zöldségfélékből készült ízesítők [nem illóolajak]; zsálya [fűszer]; aioli [fokhagymás majonéz]; alfredo

szósz; articsókaszószok; babkrémek; barbecue szószok; barnamártás; bors szószok; chiliszósz; chow-chow

[zöldséges ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő]; csatni (fűszeres mártogatós); csili fűszer; csilipaprika paszta mint

fűszer; csípős chilipaprikaszósz; csípős chilis babkrém; csípős szósz; csípőspaprika-szósz [sriracha]; curry

krémek; currypaszták; currys krémek étkezési célokra; curryszószok; édes-savanyú mártás; erjesztett

csípőspaprika krém [gochujang]; alacsony sótartalmú kenyér; angol muffinok; angolszalonnás molnárkák;

bagelek [péksütemények]; bagettek; briós; bucik, zsemlék; crumpet [angol élesztős palacsinta]; dán kenyér; dán

zsemlék; durva őrleményből készült szárított kenyerek; édes vörösbabbal készült kenyér; élesztős zsemlék;

elősütött kenyér; extrudált kenyér; extrudált kenyér [rágcsálnivalók]; fekete rozskenyér [pumpernickel]; félkész

kenyér; fokhagymás kenyerek; friss kenyerek; fűszerekkel ízesített kenyér; gluténmentes kenyér; ételöntetek

[szószok]; étkezési mustár; főként ketchupból és salsából [szószból] álló ételízesítők; fokhagymapüré;

földimogyorószósz; fűszeres babpüré; fűszeres mártások; fűszernövényes mártások; garnélaszósz; gombaszószok;

grillezett húshoz [barbecue] való szószok; gyömbérpüré [ízesítő]; hon-mirin jellegű ízesítő szósz; húslé, mártás,
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szaft; húsos szaftok; ízesített szójaszósz (chiyou); ízesítőként használatos chili paszta; kebaböntet; kecsap; kész

szószok; kész wasabi; készítmények mártások előállításához; ketchup; ketchup [szósz]; ketchupok; ketcsap;

ketcsup; kevert mártások; kombu algás szójaszósz; koreai szójaszósz [ganjang]; majonéz; majonéz alapú szószok;

majonéz utánzat; marcipán massza; mártás keverékek granulátum formájában; mártáskeverékek; mártások

konzervben; mártásporok; mustár; osztrigaszósz; paradicsom ketchup; paradicsomalapú szószok;

paradicsomszósz; paradicsomszószok; pesto [szósz]; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); pikáns szósz;

pizzaszószok; remuládmártás; szószok készítésére használt keverékek; szószok pasztára; szószok pizzára; szószok

rizshez; szószok sütés közbeni locsoláshoz; szószok szarvasgombakrémmel; szószok tésztafélékhez; taco szósz;

tartármártás; tartármártások; teriyaki szószok; tejszín tartalmú salátaöntetek; tésztaöntetek; tormaszószok; vegán

majonéz; wasabi krém; worcestershire szósz; zöldségkrémek [szószok]; zöldségpürék [szószok]; zöldségpürék

[szószok - élelmiszerek]; reszelt savanyúság [ételízesítő]; sajtszósz; salátaöntetek; salátaöntetek és dresszingek;

salsa szószok; sambal oelek [csípős pirospaprika szósz]; sambal szósz [csípős pirospaprika szósz]; sambal

szószok; satay szószok; savanyú szószok ízesítőként való használatra; spagetti szósz; sűrített szószok; szárított

mártás por formájában; szecsuáni bors mint fűszer; szezámkrémek; szójabab krém [ételízesítő]; szójabab krém,

paszta ízesítőszer [doenjang]; szójabab pástétom; szójakrémek [ízesítők]; szójaszósz; szójaszószok; szószok;

szószok csirkéhez; szószok fagyasztott halhoz; szószok főzéshez; édesség-termékek (nem gyógyhatású -);

édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; édességek diófélékből; keménycukorka; kenyér;

kenyérfelfújt; keverékek forró csokoládéhoz; kheer keverék [rizspuding]; légbuborékos csokoládé; lekváros

molnárkák; madártej; mandulás édességek; likőrös csokoládék; marcipán; marcipán helyettesítők; mazsolát és

szerecsendiót tartalmazó rizspudingok; mentolízesítésű édességek (nem gyógyhatású -); mochi-gashi [rizsből

készült japán sütemény]; mogyoró ízesítésű pavlova; mogyoró ízű csokoládés édességek; mogyorókrémek;

mogyorós grillázs; mogyorós pavlova; mogyorót tartalmazó csokoládés édességek; mogyoróvaj pasztilla; müzli

desszertek; müzliszeletek, energiaszeletek; narancs alapú édességek; nem gyógyhatású csokoládés édességek;

nem gyógyhatású csokoládé; nem gyógyhatású cukorbevonatú édességek, drazsék; nem gyógyhatású édességek

zselé formájában; nem gyógyhatású édességek ellenőrzött kalóriatartalmú diétához; nem gyógyhatású édességek,

cukortermékek; nem gyógyhatású édességek; nem gyógyhatású lisztes édességek; nem gyógyhatású mentás

édességek; nugát; nyolc kincs rizspuding; olajban sült tésztarudak (youtiao); őrölt kávébabot tartalmazó

csokoládészeletek; palacsinták; pálcás fagyasztott édességek; pandoro (olasz ünnepi kalács); panettone; papad;

papadum; papadumok; pékáruk; poppadomok; pralinés ostya; pudingok; pudingok mint desszertek; rizs alapú

pudingos desszertek; rizspuding; rizspudingok; sajtos kekszek; sopapilla [mexikói fánk]; sopapilla [sült tészták];

sós aprósütemények, kekszek; sós kekszek; sós kekszek [ehető]; sós kekszek, rágcsálnivalók; sós ostyás kekszek;

sült tésztatekercsek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); szárított cukrozott

sütemények rizslisztből (rakugan); szultánkenyér; táblás édességek; taijaki (hal formájú, különböző töltelékekkel

töltött japán sütemény); tej ízű nem gyógyhatású édességek; tejberizs; tejes cukrászáruk; tejet tartalmazó nem

gyógyhatású édességek; tejsodó; tejsodó utánzat; tejsodó [vaníliás krém]; tejsodók; tejsodók [sült desszertek];

tiramisu; tojás formájú nem gyógyhatású édességek; tojásos tejsodó; trüffelek [édesség]; trüffelek [rumos -]

[édesség]; vattacukor; viennoiserie [péksütemények]; vla [tejsodó]; yorkshire pudding; zselét tartalmazó

cukrászáruk; gőzölt kenyér; gyümölccsel töltött kenyerek, pékáru; gyümölcskenyerek; gyümölcsös malátás cipó;

hagymás vagy sajtos kekszek; holland kétszersült; kekszek aperitifként; kekszek [édes vagy sós]; kekszek,

kétszersültek; kenyér kovász nélkül, macesz; kenyerek és zsemlék; kenyérrudacskák; kenyérrudak; kétszersültek;

kétszersültek, száraz kekszek; kovásztalan kenyér; krumplialapú lepénykenyerek; kruton (pirított zsemlekocka);

kukoricalisztből készült zsemle (almojábana); kukoricalisztből készült sült golyócskák; lapos kenyér; lekvárral

töltött briósok; lomper [burgonya alapú lepénykenyér]; magvas kenyér; malátás kenyér; malátás kenyérkeverék;

mazsolás kenyér; morzsa; naan kenyér; pászka [macesz]; pikelet; pikelet [ausztrál palacsinta]; pirítós kenyér;

pirítósok; pirítósok [kekszek]; pirított zsemlekockák; pita kenyér; pogácsák; pogácsák, fánkok; ropik;

szendvicstekercsek [kenyér]; szódás kenyér; szójababos kenyér; taco héjak; teasütemények; teljes kiőrlésű

kenyerek; tortilla kagylók; vastag kenyérpálcikák, kenyérpálcák; vékony kovásztalan kenyérlapok; zabkekszek

emberi fogyasztásra; zabos sütemények emberi fogyasztásra; zsemlefélék; zsemlék; zsemlék étkezéshez; zsemlék
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[kenyérfélék]; zsemlemorzsa; zsemlék, zsömlék; áfonyás piték; almatorták; apró vajas kekszek; aprósütemények;

bevont torták; brownie (csokoládés sütemények); aprósütemények, kekszek; babapiskóták [cukrászsütemények];

bablekvárral töltött ostyák (monaka); bajor krém; baklava; bécsi sütemények; bundák tavaszi tekercshez; churros;

csokoládé ízesítésű összetevőket tartalmazó kekszek; csokoládé ízű bevonattal részben bevont omlós keksz;

csokoládépaszták, krémek; csokoládés karamellás ostyák; csokoládés kekszek; csokoládés ostyák; csokoládés

piskótával készített csokoládétorták; csokoládés sütemények; csokoládétorták, csokoládés sütemények;

csokoládéval bevont ostyás kekszek; csokoládéval bevont perecek; csokoládéval bevont sütemények, torták;

csokoládéval bevont vajas kekszek; csokoládéval díszített, leöntött perecek; csokoládéval részben bevont omlós

keksz; cukormázas gyümölcsös sütemények, torták; cukormázas piskóták; cukormázzal bevont kekszek,

aprósütemények; cukrászsütemények; dán péksütemény; dán vajas kekszek, aprósütemények; eclair fánkok; édes

kekszek emberi fogyasztásra; égetett krém; epres sütemények; étkezési ostyák; fagyasztott joghurtos torták;

fagyasztott sütemények; fagyasztott tésztalapok; fagylalttölcsérek; fánkok; félig bevont csokoládés kekszek;

fogyasztásra kész desszertek [cukrászsütemények]; friss péksütemények; gabonafélékből készült kekszek,

aprósütemények emberi fogyasztásra; gofrik; gőzölt piskóták (fagao); grillázs; gyömbéres aprósütemény;

gyömbérkenyér, mézeskalács; gyümölccsel ízesített kekszek, aprósütemények; gyümölccsel töltött

cukrásztermékek; gyümölcskenyér szeletek; gyümölcskenyerek, gyümölcsös sütemények; gyümölcsös piték;

gyümölcsös sütemények; gyümölcsöt tartalmazó kekszek, aprósütemények; gyümölcsöt tartalmazó sütemények;

gyümölcstorta alapok; habcsókok; holdsütemények; holland mézeskalács (taai taai); japán stílusú gőzölt

sütemények (mushi-gashi); jégkrémtorta; jégkrémtorták, fagylaltos sütemények; karácsonyi pudingok; keksz;

kekszek csokoládé ízesítésű bevonattal; kekszek csokoládés bevonattal; kekszek sajt mellé; kekszkeverékek;

kemény keksz [tengerészek keksze]; kókuszos macaronok; krémeket és gyümölcsöt tartalmazó sütemények;

krémeket tartalmazó sütemények; krémes molnárkák; krémes pite; kürtőskalács; lepények; lepények [édes vagy

sós]; leveles tésztából készült péksütemények; liszt alapú sütemények; macaron [mandulás cukrászsütemény];

madeleine (teasütemény); mákos péksütemények; malátából készült kekszek, aprósütemények emberi

fogyasztásra; malátás sütemények, torták; mandulás csókok [sütemény]; mandulás sütemények; mandulatorták;

melaszos sütemények, torták; mille-feuille; mini mignonok [aprósütemények]; minitorták; muffin; Napóleon

szelet; narancs alapú sütemények; nem húsos piték; omlós keksz csokoládé ízű bevonattal; omlós kekszek; ostya

kosárkák, torta alapok; ostya monakához [japán sütemény]; ostyák; ostyák [étel]; ostyák, goffrik; ostyarúd

[keksz]; ostyarudak; pasty [töltött péksütemény]; pattogatott rizsből készült kandírozott sütemények; petits fours

[sütemény]; pitetészta, lepénytészta; plumcake [piskóta]; profiterol; pudingos piték; reggeli sütemények; sachima;

sajttorták; sült apró fánksütemények; sült élesztős tészta (karintoh); sütemény kosárkák; sütemények;

süteményekhez való tészta; süteményrudak; sütinyalókák; szavarin; szerencsesütik; tartós sütemények;

tejcsokoládés teasütemények; tejszínes, krémes sütemények, torták; tészta tavaszi tekercsekhez; tésztában sült

pástétom; tésztabundák tavaszi tekercshez; tojáskrémes kosárka; tojáslepények; tökpite; tölthető

süteménykosárkák; töltött sós péksütemények; torta; torták cukrokból; torták [gâteau]; tortakosárkák; vajas

kekszek [petit-beurre]; vegán sütemények; vol-au-vent levelestészta kosárkák; vol au vent [töltött levelestészta

kosárka]; alkohol alapú édességek [nem gyógyhatású -]; borsmenta cukorka; borsmentás pasztillák [cukorkaáruk]

nem orvosi használatra; cachou [cukorkák], nem gyógyszerészeti alkalmazásra; csikóhal formájú csokoládé;

csokoládé adventi naptárban; csokoládé édességek; csokoládé mentaízesítésű töltelékkel; csokoládé pasztillák;

csokoládé pralinék formájában; csokoládé szeletek; csokoládéból készült pralinék; csokoládékészítmények;

csokoládémassza; csokoládés édesipari termékek; csokoládés édességek; csokoládétojások; csokoládéval bevont

szeletek; cukorbevonatú édességek; cukorbevonatú keménykaramella; cukorból készült tortadíszek; cukorka

(cukor); cukorkák; cukorkák [édességek]; cukorkák, nem gyógyászati használatra; cukorkák [nem gyógyhatású];

cukorkák (nem gyógyhatású -) mentollal; cukorkák (nem gyógyhatású -) alkohollal; cukormentes cukorkák;

cukormentes édességek; cukormentes mentás bonbonok; cukormentes rágógumi; cukorral bevont almák;

cukorszirup; cukrozott mandula; cukrozott szójabab [hama-natto, amanatto]; drazsék [nem gyógyhatású

cukorkák]; édes zselés babpépből készült szeletek; édesgyökér; édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség];

édesség szeletek; édességek; édességek [cukorkafélék]; édességek [cukorkák]; édességek habosított cukorból;
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édességek (nem gyógyászati célra); édességek [nem gyógyhatású -] csokoládés fánk formájában; édességek,

nyalánkságok; édességek pasztillák formájában; édességszeletek; fagylaltos édességek nyalókák formájában;

folyékony gyümölcsös töltésű nem gyógyhatású rágnivaló édességek; folyékony töltelékű pralinék; főzött

 cukorkaáru; fudge [csokoládés édesség]; ginzenges cukorkák.

 ( 210 ) M 22 02491

 ( 220 ) 2022.09.26.

 ( 731 )  dr. Várady Tibor, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) espresso embassy

 ( 511 )  43    Kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; bár szolgáltatások; elvitelre készített

ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; bisztró

[büfé] szolgáltatások; étel- és italellátás; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok felszolgálása

 vendégek számára.

 ( 210 ) M 22 02492

 ( 220 ) 2022.09.22.

 ( 731 )  VYLYAN VINUM Borászati Kft., Kisharsány (HU)

 ( 740 )  Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos

kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette (1); ánizslikőr, anisette (2); aperitifek; arak [rizspálinka]; borok; brandy,

borpárlat; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; cseresznyepálinka; digesztívek [likőrök és szeszes italok];

égetett szeszes italok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin; gyomorkeserű [bitter] italok;

gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök; lőre,

 csiger; mentalikőr; mézsör; rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.

 ( 210 ) M 22 02503

 ( 220 ) 2022.09.27.

 ( 731 )  Brand Bar Communications Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Brand Bar

 ( 511 )  35    Adatfeldolgozási szolgáltatások [irodai tevékenységek]; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árucikkek promóciója influenszerek segítségével; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; befolyásoló marketing; célzott marketing; értékesítési promóciós

szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom

optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmi célból; márkaalkotási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés];

márkaértékelési szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; márkanevek tesztelése; márkapozicionálási

szolgáltatások; márkatervezési szolgáltatások; marketing felmérések tervezése; marketing kampányok; marketing

stratégiák tervezése; marketing szolgáltatások; mások számára márkaidentitást létrehozó reklámszolgáltatások;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési

szolgáltatások biztosítása; piackutatás; promóciós kampányok kidolgozása; rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;
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reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkiadványok tervezése; reklámkommunikációs

stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevélszolgáltatás; reklámlogók

tervezése; reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása;

szórólapok tervezése; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; termékbevezetések

tervezése, szervezése; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; tördelési szolgáltatások hirdetési

célokból; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti arculattal kapcsolatos üzleti

segítségnyújtás; vállalati arculattal kapcsolatos tanulmányok; vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; vállalati identitással kapcsolatos szolgáltatások,arculattervezés; vállalati

 kommunikációs szolgáltatások.

  40    Mintanyomás; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; szitanyomás.

 42    Arculattervezés; belsőépítészeti tervezés; csomagolástervezés; díszlet-, látványtervezés előadásokhoz;

dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; grafikai illusztrációk tervezése; grafikai tervezés; grafikai tervezés és

színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz; grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához;

honlaptervezési tanácsadás; internetes weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés; ipari és

grafikai tervezés; ipari formatervezés; iparművészeti tervezés; kereskedelmi grafikai tervezés; könyvborítók

grafikai tervezése; logók tervezése vállalati arculathoz; logótervezési szolgáltatások; márkaértékelési

szolgáltatások; márkanevek tervezése; márkanevek tervezése, márkatervezési szolgáltatások; számítógépes

grafikai tervezési szolgáltatások; számítógéppel támogatott grafikai tervezés; vizuális tervezés; weboldal készítési

és karbantartási szolgáltatás; weboldal tervezés; weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés;

 webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 210 ) M 22 02504

 ( 220 ) 2022.09.27.

 ( 731 )  MANDELAY Kft., Szigetszentmiklós (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; letölthető szoftverek; számítógépes operációs rendszerszoftver; számítógépes grafikai szoftverek;

számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek

működtetésére szolgáló szoftverek; számítógépes programok orvosi és állatgyógyászati berendezésekhez;

szoftverek biofeedback orvosi és állatgyógyászati készülékekhez; szoftverek biorezonancián alapuló orvosi és

állatgyógyászati készülékekhez; számítógép interfészek; szoftverek magzati szívhang mikrofonnal történő

 észlelésére és feldolgozására; zajcsökkentő elektronikus szűrők.

 10    Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek; elektromágneses orvosi készülékek;

diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra; mágneses és elektronmágneses

kezelőberendezések orvosi és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek

orvosi használatra; energetikai orvoslás területén használt diagnosztikai készülékek és orvostechnikai eszközök;

készülékek, diagnosztikai készülékek és orvostechnikai eszközök az energetikai orvoslás területén, melyek

biovisszacsatolást és/vagy biorezonanciát használnak és használatuk professzionális terapeuta vagy orvos

közreműködését igényli; orvosi készülékek, műszerek és árucikkek, amelyek mikroáramokat, elektromágneses

impulzusokat, biofotonokat és bioenergia információkat állítanak elő vizsgálati és terápiás célokra, valamint

stresszoldás végett és a jóllét fokozása céljából; készülékek magzati szívhang észlelésére; magzati szívhangot

figyelő monitorok; orvosi készülékek magzati állapot távfigyeléséhez és távfelügyeletéhez; elemzőkészülékek
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 gyógyászati használatra; edzőeszközök gyógyászati rehabilitációs célokra.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme és reklámozása; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint

gyógyászati eszközök elektronikus kereskedelme és elektronikus reklámozása; gyógyászati és állatgyógyászati

eszközök kereskedelmi vásárokon, kiállításokon való reklámozása, prezentációja és értékesítése; kiskereskedelmi

szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel

kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai

használatú készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó

számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz

kapcsolódó számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel

 kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel kapcsolatosan.

 37    Orvosi és gyógyászati készülékek, gépek és berendezések javítása; orvosi és gyógyászati készülékek, gépek

és berendezések karbantartása és karbantartási célból távfelügyelete; gyógyászati gépek és berendezések

 javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás.

 42    Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftvertervezés; orvosi technológiákkal használatos

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés biofeedback eszközökhöz; biofeedback

eszközök operációs rendszerszoftvereinek fejlesztése; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek

tervezése és fejlesztése; grafikai szoftverek mint szolgáltatások nyújtása; szoftver mint szolgáltatás gyógyászati és

 kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás az energetikai orvoslás területén.

 ( 210 ) M 22 02505

 ( 220 ) 2022.09.27.

 ( 731 )  MANDELAY Kft., Szigetszentmiklós (HU)

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

 ( 541 ) VibeYoUp

 ( 511 ) 9    Szoftverek; letölthető szoftverek; számítógépes operációs rendszerszoftver; számítógépes grafikai szoftverek;

számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek

működtetésére szolgáló szoftverek; számítógépes programok orvosi és állatgyógyászati berendezésekhez;

szoftverek biofeedback orvosi és állatgyógyászati készülékekhez; szoftverek biorezonancián alapuló orvosi és

állatgyógyászati készülékekhez; számítógép interfészek; szoftverek magzati szívhang mikrofonnal történő

 észlelésére és feldolgozására; zajcsökkentő elektronikus szűrők.

 10    Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek; elektromágneses orvosi készülékek;

diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra; mágneses és elektronmágneses

kezelőberendezések orvosi és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek

orvosi használatra; energetikai orvoslás területén használt diagnosztikai készülékek és orvostechnikai eszközök;

készülékek, diagnosztikai készülékek és orvostechnikai eszközök az energetikai orvoslás területén, melyek

biovisszacsatolást és/vagy biorezonanciát használnak és használatuk professzionális terapeuta vagy orvos

közreműködését igényli; orvosi készülékek, műszerek és árucikkek, amelyek mikroáramokat, elektromágneses

impulzusokat, biofotonokat és bioenergia információkat állítanak elő vizsgálati és terápiás célokra, valamint

stresszoldás végett és a jóllét fokozása céljából; készülékek magzati szívhang észlelésére; magzati szívhangot

figyelő monitorok; orvosi készülékek magzati állapot távfigyeléséhez és távfelügyeletéhez; elemzőkészülékek

 gyógyászati használatra; edzőeszközök gyógyászati rehabilitációs célokra.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme és reklámozása; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint

gyógyászati eszközök elektronikus kereskedelme és elektronikus reklámozása; gyógyászati és állatgyógyászati

eszközök kereskedelmi vásárokon, kiállításokon való reklámozása, prezentációja és értékesítése; kiskereskedelmi

szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel

kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai
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használatú készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó

számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz

kapcsolódó számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel

 kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel kapcsolatosan.

 37    Orvosi és gyógyászati készülékek, gépek és berendezések javítása; orvosi és gyógyászati készülékek, gépek

és berendezések karbantartása és karbantartási célból távfelügyelete; gyógyászati gépek és berendezések

 javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás.

 42    Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftvertervezés; orvosi technológiákkal használatos

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés biofeedback eszközökhöz; biofeedback

eszközök operációs rendszerszoftvereinek fejlesztése; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek

tervezése és fejlesztése; grafikai szoftverek, mint szolgáltatások nyújtása; szoftver, mint szolgáltatás gyógyászati

és kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatban; szoftver, mint szolgáltatás az energetikai orvoslás

 területén.

 ( 210 ) M 22 02506

 ( 220 ) 2022.09.27.

 ( 731 )  S.C. JOHNSON & SON, INC., Racine, Wisconsin (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ALAKÍTSD A HANGULATOT

 ( 511 ) 3    Szoba- vagy légtér illatosító parfümök; légtér illatosítására szolgáló esszenciális olajok; levegőillatosító

 készítmények; légillatosító készítmények; potpurri; füstölő.

 4    Gyertyák; illatosított gyertyák.

5    Légtisztító készítmények; légfertőtlenítő készítmények; készítmények szagok semlegesítésére; dezodorok

 nem személyes használatra; szoba- vagy légtér szagtalanítók; szőnyeg szagtalanítók; szagtalanítók textilekhez.

 ( 210 ) M 22 02518

 ( 220 ) 2022.09.28.

 ( 731 )  Marton Péter Tamás, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás, rendezvényes szervezés, sport és kulturális tevékenységek, kutyatartóknak szóló oktatás.

 ( 210 ) M 22 02532

 ( 220 ) 2022.09.29.

 ( 731 )  Molnár Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HYPPO

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és

egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

vitaminokkal és táplálékiegészítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati

eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai

 készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme.

 42    Gyógyászati és tudományos kutatási információk szolgáltatása a gyógyszerészet és a klinikai kísérletek

területén; klinikai kísérletekhez résztvevők felkutatása; gyógyszerészeti termékekhez kapcsolódó klinikai
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 kísérletek végzéséhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtása.

  44    Gyógyászati eszközök bérbeadása.

 ( 210 ) M 22 02533

 ( 220 ) 2022.09.29.

 ( 731 )  Molnár Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és

egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

vitaminokkal és táplálékiegészítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati

eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai

 készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme.

 42    Gyógyászati és tudományos kutatási információk szolgáltatása a gyógyszerészet és a klinikai kísérletek

területén; klinikai kísérletekhez résztvevők felkutatása; gyógyszerészeti termékekhez kapcsolódó klinikai

 kísérletek végzéséhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtása.

  44    Gyógyászati eszközök bérbeadása.

 ( 210 ) M 22 02534

 ( 220 ) 2022.09.30.

 ( 731 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

 ( 541 ) Fruttissimo

 ( 511 )  29    Aludttej; joghurt; kefir; sajtok; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejoltó; tejpor; tejsavó;

 tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek.

 ( 210 ) M 22 02535

 ( 220 ) 2022.09.30.

 ( 731 )  Jetharam Nemaram Gehlot, Nashik City, Maharashtra (IN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Természetes Nisha hennán alapuló hajfesték.

 ( 210 ) M 22 02541

 ( 220 ) 2022.09.30.

 ( 731 )  PROFIKOMP INVEST HOLDING Kft., Gödöllő (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  17    Takarófóliák; takarófóliák háztartási komposztálókhoz; takarófóliák ipari komposztálókhoz;
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 szemipermeábilis takarófóliák.

 37    Háztartási komposztáló gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; ipari komposztáló gépek üzembe

 helyezése, karbantartása és javítása; tárolóeszközök felállítása.

 ( 210 ) M 22 02543

 ( 220 ) 2022.09.30.

 ( 731 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, Orosháza (HU)

 ( 740 )  Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) GRILLSLI

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

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 22 02548

 ( 220 ) 2022.10.03.

 ( 731 )  Orion Kör Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Erdős És Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OrionCard

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fogyatékkal élők számára kialakított terápiás eszközök és

segédeszközök; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális

 tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

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

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

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

 ( 210 ) M 22 02549

 ( 220 ) 2022.10.03.

 ( 731 )  Fitorex Food Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

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

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

 olajok és zsírok.

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

 más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 22 02552

 ( 220 ) 2022.10.04.

 ( 731 )  IK HOTELS Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) The only way...is to go all the way!
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 ( 511 )   43    Szállodai szálláshely szolgáltatások; éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02553

 ( 220 ) 2022.10.04.

 ( 731 )  IK HOTELS Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) I can't be good all the time!

 ( 511 )   43    Szállodai szálláshely szolgáltatások; éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02554

 ( 220 ) 2022.10.04.

 ( 731 )  IK HOTELS Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Life re-imagined

 ( 511 )   43    Szállodai szálláshely szolgáltatások; éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02555

 ( 220 ) 2022.10.04.

 ( 731 )  NaSa Project Kft., Vekerd (HU)

 ( 541 ) Tudatos egészség - az Élet Választása

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

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

csiszolószerek; ajakfények; ajakrúzsok; bőrápoló kozmetikumok; dezodoráló szappan; fátyolmaszkok kozmetikai

célokra; fitokozmetikai készítmények; fogkrémek, hajbalzsamok; kenőcsök kozmetikai célokra; kozmetikai

 krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz; samponok.

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

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

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); aminosavak állatorvosi célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati

célokra; aranyér elleni készítmények; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra;

bakteriológiai készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra; bedörzsölő szerek; élelmi rostok;

étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; gyógyanyagokat tartalmazó samponok; gyógyhatású fogkrémek;

gyógyhatású teák, főzetek; gyulladásgátló termékek; húgyúti bántalmak elleni készítmények; idegerősítő szerek;

 immunerősítők; szájöblítők gyógyászati célokra; vitaminkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02557

 ( 220 ) 2022.10.04.

 ( 731 )  Mónos Szabolcs, Nagysáp (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek.

 ( 210 ) M 22 02558

 ( 220 ) 2022.10.04.

 ( 731 )  Joy's United Kft., Szeged (HU)

  
( 546 )
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 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 22 02564

 ( 220 ) 2022.10.04.

 ( 731 )  Vas Kornélia, Szada (HU)

 ( 541 ) KAMAGRA BY CARENE POTENCIA

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 22 02581

 ( 220 ) 2022.10.05.

 ( 731 )  Vogyeraczkiné Nagyváti Katalin, Pilisszentkereszt (HU)

 ( 740 )  Rónainé dr. Galkó Erika, Budapest

 ( 541 ) Lelkedtől a bőrödig - Bőrödtől a lelkedig

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

 ( 210 ) M 22 02590

 ( 220 ) 2022.10.06.

 ( 731 )  ekaterra Group IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AZ ERŐ, AMELY FELÉBRESZTI BENNED A TERMÉSZETET

 ( 511 )  30    Tea és teakészítmények; teakivonatok; szénsavas és szénsavmentes teaalapú italok; jeges tea; tea és jeges

 teakeverék porok; nem gyógyászati célú gyógyteák és gyógyteafőzetek; jeges italok.

 ( 210 ) M 22 02596

 ( 220 ) 2022.10.07.

 ( 731 )  Wolfsten Kft., Fűzvölgy (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; tűzoltó készülékek.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fogyatékkal élők számára kialakított terápiás eszközök és

segédeszközök; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális

 tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

 11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

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

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

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

 porcelán- és fajanszáruk.

 ( 210 ) M 22 02604

 ( 220 ) 2022.10.07.

 ( 731 )  AQUA Koncentrátum Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  György Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 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 02606

 ( 220 ) 2022.10.07.

 ( 731 )  Ertunc Erdal, Budapest (HU)

 Karabiyik Mehmet, Fót (HU)

 Korkut Ziya, Fót (HU)

 Aslan Bilal, Budapest (HU)

 Bakir Mehmet Selim, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth B. Balázs, Budapest

  

( 546 )

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

 italellátás; vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 22 02607

 ( 220 ) 2022.10.07.

 ( 731 )  TP Protec Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Pharmadoki

 ( 511 ) 5    In vitro diagnosztikai készítmények gyógyászati célokra; terhességi tesztek otthoni használatra; kötszerek;

tapaszok, kötszeranyagok; elsősegély készletek; elsősegély-készletek háztartási használatra; tyúkszemtapaszok;

sebtapaszok; vágható sebtapaszok, leukoplaszt; gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító tapaszok;

 melegítőtapaszok gyógyászati célokra; öntapadós bőrtapaszok gyógyászati célokra; gézlapok.

 ( 210 ) M 22 02609

 ( 220 ) 2022.10.07.

 ( 731 )  DOMINOX HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Lázár Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DOMINOX

 ( 511 )  11    Asztali sütők; barbecue eszközök, készülékek; beépített tűzhelylapok; beépített főzőlapok; beépített rezsók;

beltéri elektromos grillek; berendezések főzéshez; berendezések italok melegítéséhez; berendezések sütéshez;
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borhűtőszekrények; edény- és ételmelegítő fiók; elektromágneses indukciós főzőlapok ipari célokra; elektromos

borhűtők; elektromos edények jég és fagylalt készítéséhez; elektromos ételmelegítő főzőlapok; elektromos

ételmelegítők; elektromos főzőeszközök; elektromos főzőkészülékek; elektromos főzőlapok; elektromos

gofrisütők; elektromos grillkészülékek; elektromos grillsütők; elektromos italadagolók; elektromos italmelegítők;

elektromos melegítők; elektromos olajsütők; elektromos ostya-/gofrisütők; elektromos sütők; elektromos

sütőlapok; elektromos sütők, kemencék; elektromos sous vide sütők; elektromos borhűtő szekrények; bemutató

 hűtőpultok; eladópultok [hűtött]; elektromos hűtőgépek, hűtőszekrények; élelmiszer-fagyasztó berendezések.

 ( 210 ) M 22 02610

 ( 220 ) 2022.10.07.

 ( 731 )  DOMINOX HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Lázár Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GASZTROVADÁSZ

 ( 511 )  11    Asztali sütők; barbecue eszközök, készülékek; beépített főzőlapok; beépített rezsók; beépített tűzhelylapok;

beltéri elektromos grillek; berendezések főzéshez; berendezések italok melegítéséhez; berendezések sütéshez;

borhűtőszekrények; edény- és ételmelegítő fiók; elektromágneses indukciós főzőlapok ipari célokra; elektromos

borhűtők; elektromos borhűtő szekrények; elektromos edények jég és fagylalt készítéséhez; elektromos

ételmelegítő főzőlapok; elektromos ételmelegítők; elektromos főzőeszközök; elektromos főzőkészülékek;

elektromos főzőlapok; elektromos gofrisütők; elektromos sütők; elektromos ostya-/gofrisütők; elektromos

melegítők; elektromos olajsütők; elektromos sütőlapok; elektromos sütők, kemencék; elektromos sous vide sütők;

elektromos hűtőgépek, hűtőszekrények; elektromos grillkészülékek; elektromos grillsütők; elektromos

italadagolók; elektromos italmelegítők; bemutató hűtőpultok; eladópultok [hűtött]; élelmiszer-fagyasztó

 berendezések.

 ( 210 ) M 22 02641

 ( 220 ) 2022.10.06.

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

 ( 541 ) "TULIPÁNOS PÁSZTORKUTYA SZEMLE"

 ( 511 )   41    Kutya bemutatók, kiállítások, szemlék szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 22 02642

 ( 220 ) 2022.10.11.

 ( 731 )  Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kuzsner Zoltán, Gyál

  

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

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

 ( 210 ) M 22 02643

 ( 220 ) 2022.10.11.

 ( 731 )  Balogh Erzsébet Blanka, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

tanácsadás] területén; képzés az üzleti készségek területén; üzleti mentorálási szolgáltatások; oktatás, tanítás;

karrier tanácsadás [oktatás]; önismereti tanfolyamok [oktatás]; foglalkoztatást célzó oktatás; oktatás és tanítás;

képzés és oktatás; oktatási programok szervezése; oktatási anyagok kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatási

felmérések, vizsgálatok; oktatási és képzési szolgáltatások; terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási

szolgáltatások; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; oktatás a munkahelyi egészségvédelem és

biztonság terén; személyiségfejlesztő tréning; tréningek biztosítása; meditációs képzés, tréning; munkavállalók

képességfejlesztésének biztosítása; képzés a munkaügyi kapcsolatok területén; képzés a munkavállalói

képességekkel kapcsolatban; oktatási szolgáltatások coaching formájában; képzési vagy oktatási szolgáltatások

life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; karrier tanácsadás [oktatás]; életmód tanácsadás (képzés); karrier

tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); előadások szervezése; oktatási előadások

szervezése; oktatási célú előadások tervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; élő előadásokkal

kapcsolatos szolgáltatások; szakmai előadásokon kiosztott tananyagok összeállítása; képzési célú előadások

szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatással kapcsolatos szakmai

konzultációs szolgáltatások; szakmai készségfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; képzési célú

gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; workshopok és szemináriumok rendezése; workshopok [képzés]

 szervezése, lebonyolítása és rendezése; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.

 44    Pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai kezelés; pszichológiai ápolás; személyiségvizsgálatok

pszichológiai célokból; pszichológiai kezelés biztosítása; pszichológiai tanácsadás személyzet részére;

pszichológiai tanácsadás egészségügyi problémák feldolgozására; egyéni és csoportos pszichológiai

szolgáltatások; tanácsadás egészségügyi problémák pszichológiai kezelésével kapcsolatban; terápiás

szolgáltatások; foglalkozás terápia és rehabilitáció; foglalkozás-terápiával kapcsolatos tanácsadás; relaxációs

 terápiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 22 02652

 ( 220 ) 2022.10.12.

 ( 731 )  MPHH Hotel Invest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szigeti, Raszler & Kulisity Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 ) ESSENCE NATUR HOTEL

 ( 511 )  43    Hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; panziók; motelek; szállásbiztosítás nyaralók számára;

szállásszervezés turisták számára; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szolgáltatások; szállodai szálláshelyek

megszervezése; szállók, turistaszállók; turistaházak, üdülők; vendégházak; üdülőhelyi szállások; üdülési

szálláshelyek biztosítása; turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szállodai szálláshely szolgáltatások;

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; étel és ital catering; étel és ital

catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étkeztetés

gyorsbüfékben; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások céges

étkezdék számára; mobil catering szolgáltatások; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; üzleti célú étkeztetési

 szolgáltatások szállodában.
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 ( 210 ) M 22 02653

 ( 220 ) 2022.10.12.

 ( 731 )  MPHH Hotel Invest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szigeti, Raszler & Kulisity Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes

szállásbiztosítás nyaralókban; ideiglenes szállásbiztosítás üdülő apartmanokban; ideiglenes szálláshelyek

biztosítása vendégek számára; motelek; panziók; szállás biztosítása szállodákban és motelekben; szállásszervezés

turisták számára; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállodai szállásbiztosítás; szállásügynökségek [szállodák,

panziók]; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; szállodai szolgáltatások; szállodai szolgáltatás;

szállodakomplexumok; szállók, turistaszállók; turistaszállók; üdülőhelyi szállások; üdülési szálláshely biztosítása;

bárok; bár- és éttermi szolgáltatások; bankettek szervezése; bankett szolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása;

étel előkészítés; étel- és italkészítés; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása; étel és ital catering; étel és ital catering bankettekre; étel

és ital catering intézményeknek; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; éttermek idegenforgalmi

célokra; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; üzleti

 célú étkeztetési szolgáltatások szállodában; szállodai catering szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02657

 ( 220 ) 2022.10.13.

 ( 731 )  Dr. Gál Márk István, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Borkóstolók szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 22 02658

 ( 220 ) 2022.10.13.

 ( 731 )  Baromfi-Coop Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 ) BIO-FER P+K

 ( 511 )  1    Szerves komposzt anyagok (trágyák); talajkondicionáló készítmények.

 ( 210 ) M 22 02659

 ( 220 ) 2022.10.13.

 ( 731 )  Baromfi-Coop Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 ) BIO-FER KÁLI PLUSZ

 ( 511 )  1    Szerves komposzt anyagok (trágyák); talajkondicionáló készítmények.

 ( 210 ) M 22 02660

 ( 220 ) 2022.10.13.

 ( 731 )  Baromfi-Coop Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
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 ( 541 ) BIO-FER FOSZFO PLUSZ

 ( 511 )  1    Szerves komposzt anyagok (trágyák); talajkondicionáló készítmények.

 ( 210 ) M 22 02661

 ( 220 ) 2022.10.13.

 ( 731 )  Baromfi-Coop Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 ) BIO-FER NITRO-VIT

 ( 511 )  1    Szerves komposzt anyagok (trágyák); talajkondicionáló készítmények.

 ( 210 ) M 22 02662

 ( 220 ) 2022.10.13.

 ( 731 )  Baromfi-Coop Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 ) BIO-FER NATUR EXTRA

 ( 511 )  1    Szerves komposzt anyagok (trágyák); talajkondicionáló készítmények.

 ( 210 ) M 22 02663

 ( 220 ) 2022.10.13.

 ( 731 )  Baromfi-Coop Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 ) BIO-FER KÁLI SZULF

 ( 511 )  1    Szerves komposzt anyagok (trágyák); talajkondicionáló készítmények.

 ( 210 ) M 22 02664

 ( 220 ) 2022.10.13.

 ( 731 )  Baromfi-Coop Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 ) BIO-FER HUMIN PLUSZ

 ( 511 )  1    Szerves komposzt anyagok (trágyák); talajkondicionáló készítmények.

 ( 210 ) M 22 02665

 ( 220 ) 2022.10.13.

 ( 731 )  Bosev Edina, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; cukorbetegség kezelésére szolgáló

gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; digitális marketing; direkt marketing

szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; eseménymarketing; internetes marketing; jótékonysági

adománygyűjtő rendezvények promóciójának megszervezése; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése;

marketing kampányok; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos

szolgáltatások; online reklám- és marketingszolgáltatások; promóciós marketing; reklám és marketing

szolgáltatások; reklám szórólapok elkészítése; sportolók promóciós menedzselése; termékbevezetések tervezése,

 szervezése.

  44    Cukorbetegséggel kapcsolatos tájékoztatás interneten keresztül.

 ( 210 ) M 22 02666
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 ( 220 ) 2022.10.13.

 ( 731 )  PIREX HOLDING Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PIREX

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 22 02667

 ( 220 ) 2022.10.13.

 ( 731 )  Technetic Services Kft., Tordas (HU)

 ( 740 )  Nagy Dóra Adriána Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GILINDA

 ( 511 ) 9    Applikációs szoftver; adatfeldolgozó szoftverek; internetről letölthető szoftverek; letölthető szoftverek;

számítástechnikai szoftverek mobiltelefonokhoz; számítógépes szoftverplatformok; szoftverek okostelefonokhoz;

webalkalmazás- és szerverszoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis szoftverek; dokumentumautomatizálási

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

irodai és üzleti alkalmazások; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; letölthető

szoftveralkalmazások; munkaerő-menedzsment szoftverek; munkafolyamat alkalmazások;

munkafolyamat-irányítási rendszer szoftverei; munkafolyamat-szoftverek; számítógépes szoftverek

alkalmazás-programozó interfészekként való használatra (api); szerkesztő szoftverek; szoftverek automatizált

üzleti folyamat felfedezéséhez (abpd); szoftverek okosszerződésekhez; tevékenységkövető szoftverek

edzésekhez; üzleti technológiai szoftverek; alkalmazásprogramozási felületként (api) használatos letölthető

számítógépes szoftverek; e-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek; felhő alapú szerverszoftverek;

webalkalmazás-szoftverek; számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek

képek és dokumentumok szkenneléséhez; számítógépes programok projektmenedzsmenthez;

 ügyfélkapcsolat-kezelő [crm] szoftverek.

 35    Adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; irodai tevékenységek szolgáltatásai;

irodavezetési szolgáltatások; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások; menedzsment támogatás; online üzleti

hálózati szolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzleti adminisztráció és

menedzsment; üzleti adminisztrációs szolgáltatások internetes eladások feldolgozására; üzleti folyamatkezelés és

tanácsadás; üzleti menedzsment; üzleti projekt management; vállalatirányítási segítségnyújtás; digitális

marketing; hirdetés és reklámozás; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; marketing

szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; adásvételi szerződések készítése harmadik felek számára;

árajánlatok termékekre vagy szolgáltatásokra; árelemzés; értékesítési adminisztráció; internetes szolgáltatásokhoz

 kapcsolódó előfizetések ügyintézése.

 42    Adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatbázisok fejlesztése; adatok

importálására és kezelésére szolgáló szoftverek programozása; antivírus szoftverek tervezése és fejlesztése;

honlapfejlesztési szolgáltatások; internetes platformokhoz való szoftverek programozása; programok fejlesztése;

szoftver készítés; szoftver- és adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és karbantartása; szoftverek fejlesztése és

tesztelése; felhőalapú számítástechnika; tanácsadás a felhő alapú számítástechnikai hálózatok és alkalmazások

területén; adatvédelmet biztosító felhőalapú szolgáltatás; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos tanácsadási és

információs szolgáltatások; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; irodai automatizálási

 berendezések tervezése; irodák és munkahelyek automatizálásával kapcsolatos konzultáció.

 ( 210 ) M 22 02669
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 ( 220 ) 2022.10.14.

 ( 731 )  Szakcsi Dávid Tamás, Pécs (HU)

 ( 740 )  Ferencz Pál, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Pizzatészták; nyers tészták; lisztből készült tészták.

 43    Elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; étel- és italkészítés;

ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; étel előkészítés; ételek és italok felszolgálása vendégek

 számára; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02670

 ( 220 ) 2022.10.14.

 ( 731 )  Csábi Orsolya, Budapest (HU)

 ( 541 ) Meseversum

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; coaching; coaching [tréning]; csapatépítés (oktatás); felnőttképzés; felnőttoktatás;

felnőttoktatási intézmények által nyújtott oktatási szolgáltatások; felnőttoktatási szolgáltatások; felsőoktatási

intézmények által nyújtott oktatási szolgáltatások; felsőoktatási szintű kurzusok biztosítása; felsőoktatási

szolgáltatások; képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések szervezése; képzések tartása;

képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzési rendezvények

szervezése és lebonyolítása; képzési tanácsadás; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési

tanácsadás] területén; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos információk

biztosítása; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése;

képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; képzéssel kapcsolatos szimpóziumok szervezése; képzéssel

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; know-how átadása (képzés); kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos

tanfolyamok; levelező oktatás, távoktatás; műhelyek lebonyolítása [képzés]; műhelyek szervezése; oktatási

szemináriumok; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatáskutatás; oktatási vizsgáztatás; oktatási útmutatás;

oktatótanfolyamok lebonyolítása; önismereti tanfolyamok biztosítása; önismereti műhelyek és szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; önismereti tanfolyamok [oktatás]; önképzési módszereket alkalmazó tanfolyamok

szervezése; online képzések biztosítása; online információ- és hírszolgáltatás a szakmai tréninggel kapcsolatban;

online, nem letölthető videók biztosítása; online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása;

online szemináriumok biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; orvostudománnyal kapcsolatos

felnőttoktatási szolgáltatások; összejövetelek szervezése az oktatás területén; posztgraduális szintű kurzusok

biztosítása; posztgraduális tanfolyamok; szakképzési és képzési szolgáltatások; szakképzési tanfolyamok

biztosítása; szakképzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; szakképzéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; szakképzéssel kapcsolatos konzultáció; szakmai előadásokon kiosztott tananyagok összeállítása;

szakmai készségfejlesztés; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; szakmai szemináriumokon kiosztott

tananyagok összeállítása; szakmai tanfolyamokon kiosztott tananyagok összeállítása; személyiségfejlesztő

tanfolyamok szervezése; személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyiségfejlesztő tréning; szemináriumok;

szemináriumok rendezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szemináriumok tartása; szemléltetés [oktatási célokra]; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

tanácsadás képzésben és továbbképzésben; tanárképzési szolgáltatások; tanárok képzése; tanfolyamok biztosítása;

tanfolyamok, képzések; továbbképzési szemináriumok szervezése; továbbképzés; továbbképzési tanfolyamok

szervezése; tréningek biztosítása; élő előadások bemutatása; élő előadások készítése; élő előadások szervezése;

 élő előadások szervezése és bemutatása; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások.
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 44    Egyéni és csoportos pszichológiai szolgáltatások; holisztikus pszichoterápia; integrált pszichológiával

kapcsolatos tanácsadás; kognitív viselkedési terápia (cbt); magatartással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

mentális rehabilitációs szolgáltatások; művészeti terápia; pszichiátriai konzultáció; pszichiátriai szolgáltatások;

pszichiátriai vizsgálat; pszichológiai ápolás; pszichológiai beszámolók készítése; pszichológiai

diagnózis-szolgáltatások; pszichológiai értékelések és vizsgálatok végzése; pszichológiai értékelési

szolgáltatások; pszichológiai értékelési és vizsgálati szolgáltatások; pszichológiai kezelés; pszichológiai kezelés

biztosítása; pszichológiai profilalkotás; pszichológiai profilalkotás orvosi célokra; pszichológiai szolgáltatások;

pszichológiai tanácsadás; pszichológiai tanácsadás egészségügyi problémák feldolgozására; pszichológiai

tanácsadás személyzet részére; pszichológiai tanácsadó szolgáltatások a sport területén; pszichológiai tesztek

elvégzése; pszichológiai vizsgálatok; pszichológiával kapcsolatos információnyújtás; pszichológus

[szolgáltatások]; pszichoterapeuta által biztosított szolgáltatások; pszichoterápia; pszichoterápia csecsemőknek;

pszichoterápiás szolgáltatások; személyiség felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel kapcsolatos

szolgáltatások]; személyiségtesztek [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; személyiségvizsgálatok

pszichológiai célokból; tanácsadás egészségügyi problémák pszichológiai kezelésével kapcsolatban;

 viselkedésváltozással kapcsolatos információnyújtás; viselkedéselemzés orvosi célokra.

 ( 210 ) M 22 02681

 ( 220 ) 2022.10.15.

 ( 731 )  Dancs Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Géczi Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pipedrina Burrito

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 22 02682

 ( 220 ) 2022.10.15.

 ( 731 )  Dancs Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Géczi Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Csirip Burger

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 22 02683

 ( 220 ) 2022.10.15.

 ( 731 )  Dancs Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Géczi Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kukori Burger

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 22 02685

 ( 220 ) 2022.10.17.

 ( 731 )  SK.DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos italok (a sörök kivételével); borok; bor alapú italok; égetett szeszes italok; gyomorkeserű (bitter)

italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok, gabonaalapú desztillált alkoholos italok; koktélok; likőrök; szeszes

 italok.

 ( 210 ) M 22 02686

 ( 220 ) 2022.10.17.

 ( 731 )  SK.DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos italok (a sörök kivételével); borok; bor alapú italok; égetett szeszes italok; gyomorkeserű (bitter)

italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok, gabonaalapú desztillált alkoholos italok; koktélok; likőrök; szeszes

 italok.

 ( 210 ) M 22 02687

 ( 220 ) 2022.10.17.

 ( 731 )  SK.DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos italok (a sörök kivételével); borok; bor alapú italok; égetett szeszes italok; gyomorkeserű (bitter)

italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok, gabonaalapú desztillált alkoholos italok; koktélok; likőrök; szeszes

 italok.

 ( 210 ) M 22 02689

 ( 220 ) 2022.10.17.

 ( 731 )  Dr. Dékány Ágnes, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Sipos Ibolya, Diósd

 ( 541 ) Szülni Jó!

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 22 02693

 ( 220 ) 2022.10.17.

 ( 731 )  BIOPOL Fejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PLANTMIX

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra; erdészeti vegyi

termékek, kivéve a gombaölő, gyomirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; kertészeti vegyszerek, a gombaölő,

gyomirtó, rovarirtó és parazitaölő szerek kivételével; mezőgazdasági vegyszerek, kivéve a gombaölő, gyomirtó,

növényirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; növények növekedését szabályozó készítmények; savak; termőföld;

 trágyák, műtrágyák, trágyafélék; vegyi adalékanyagok gombaölő szerekhez; virágföld.

 ( 210 ) M 22 02694

 ( 220 ) 2022.10.17.

 ( 731 )  BIOPOL Fejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SYNEGROW

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra; erdészeti vegyi

termékek, kivéve a gombaölő, gyomirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; kertészeti vegyszerek, a gombaölő,

gyomirtó, rovarirtó és parazitaölő szerek kivételével; mezőgazdasági vegyszerek, kivéve a gombaölő, gyomirtó,

növényirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; növények növekedését szabályozó készítmények; savak; termőföld;

 trágyák, műtrágyák, trágyafélék; vegyi adalékanyagok gombaölő szerekhez; virágföld.

 ( 210 ) M 22 02695

 ( 220 ) 2022.10.17.

 ( 731 )  BIOPOL Fejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ZÖLDERŐ

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra; erdészeti vegyi

termékek, kivéve a gombaölő, gyomirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; kertészeti vegyszerek, a gombaölő,

gyomirtó, rovarirtó és parazitaölő szerek kivételével; mezőgazdasági vegyszerek, kivéve a gombaölő, gyomirtó,

növényirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; növények növekedését szabályozó készítmények; savak; termőföld;

 trágyák, műtrágyák, trágyafélék; vegyi adalékanyagok gombaölő szerekhez; virágföld.

 ( 210 ) M 22 02701

 ( 220 ) 2022.10.18.
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 ( 731 )  LEHEL UTCA 9. Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Imrédy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; étel- és italkészítés; elvitelre készített

 ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel és ital catering.

 ( 210 ) M 22 02705

 ( 220 ) 2022.10.18.

 ( 731 )  Első Betegreferáló Ügynökség Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek; számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez.

 35    Adminisztratív segítségnyújtás gyógyszerkészletek kezeléséhez gyógyszertáraknak; adatfeldolgozási

szolgáltatások az egészségügy terén; üzleti adminisztrációs szolgáltatások az egészségügy területén; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; betegek

beutalásával kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások; kórházi beutalókkal kapcsolatos adminisztratív

szolgáltatások; marketing szolgáltatások; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; írott kommunikáció

és adatok regisztrálása; piackutatás; piaci tanulmányok; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; adatkezelési

szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

projektmenedzsment; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; egészségügyi adatok automatizált feldolgozása; magánszemélyek egészségügyi

állapotát tartalmazó akták és nyilvántartások karbantartása; egészségügyi nyilvántartások és akták

számítógépesített kezelése; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: szoftverek; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: szoftverek; a következő árukkal kapcsolatos

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: szoftverek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez; a következő árukkal

 kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez.

 42    Szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertervezés;

egészségügyi nyilvántartások elektronikus tárolása; számítástechnikai szolgáltatások a gyógyszeripar és az

 egészségügy részére; biológiai kutatás, klinikai kutatás és egészségügyi kutatás; klinikai kutatási szolgáltatások.

 44    Gyógyászati vizsgálati szolgáltatások betegségek diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatban;

betegségek diagnózisának felállítása; betegfigyelés; betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó orvosi

támogatás nyújtása; betegek kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi ellátási és elemzési szolgáltatások; egészségi

állapotfelmérési szolgáltatások; egészségügyi ellátás; egészségügyi információk nyújtása; egészségügyi

központok szolgáltatásai; egészségügyi központok szolgáltatásai [orvosi]; egészségügyi szolgáltatások az emberi

test állapotainak kezelésére; orvosi szolgáltatások; egészségügyi szűrés; egészségvizsgálati szolgáltatások; emberi

egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; irányított egészségügyi szolgáltatások;

orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi

ellátás és konzultáció; gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatos tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;

gyógyszerészeti szolgáltatások; személyek kezelését és diagnózisát szolgáló orvosi elemzés; orvosi vizsgálatok,

analízisek; orvosi tanácsadási szolgáltatások; egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások;
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orvosi szűrővizsgálatok; orvosi jelentések készítésével kapcsolatos szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők

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

 szolgáltatások [tesztelés és elemzés].

 ( 210 ) M 22 02707

 ( 220 ) 2022.10.18.

 ( 731 )  CTI GROUP Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) SZABÓ PINCE

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

 ( 210 ) M 22 02710

 ( 220 ) 2022.10.18.

 ( 731 )  Serenum Plus Korlátolt Felelősségű Társaság, Kincsesbánya (HU)

 ( 740 )  Volsik és Juhász Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; bevásárló szatyor,

táska; ajándék táskák, szatyrok papírból; üzleti és személyes iratok tárolására szolgáló irattartó dobozok; szállító

dobozok papírból; papírkartonok, dobozok ételszállításhoz; kartonból készült pizzás dobozok; kartonból készült

 dobozok; irattartó dobozok.

  39    Éttermi ételszállítás.

 ( 210 ) M 22 02712

 ( 220 ) 2022.10.18.

 ( 731 )  PANZI-PET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) POLICE

 ( 511 )  31    Táplálékok és takarmányok állatoknak; állati takarmány készítmények; jutalomfalatok házikedvenceknek;

macska jutalomfalatok; kutya jutalomfalatok; ehető rágcsálnivalók kutyáknak; édes kekszek állati fogyasztásra;

gabonakészítmények, mint állateledelek; kutyaeledelek; kutyaeledel konzervek; rágócsont kutyáknak;

kutyaitalok; növényi eredetű állati takarmányok; tápkészítmények kutyáknak; madáreledelek; magvak állati

fogyasztásra; szépiacsont madaraknak; haleledel; halliszt állati fogyasztásra; erősítő takarmány állatoknak; dara

baromfiknak; darakeverék haszonállatok hizlalására; takarmány istállóban tartott állatoknak; széna; fekhelyek és

 almok állatoknak.

 ( 210 ) M 22 02714

 ( 220 ) 2022.10.18.

 ( 731 )  SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mezey D. Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Közvélemény-kutatás.

  41    Oktatási vizsgáztatás.

  42    Szoftver mint szolgáltatás [SaaS].

 ( 210 ) M 22 02715

 ( 220 ) 2022.10.18.

 ( 731 )  SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Mezey D. Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatási információs szolgáltatások.

  42    Számítógép-programozás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS].

 ( 210 ) M 22 02724

 ( 220 ) 2022.10.20.

 ( 731 )  Szíjjártó István, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Óradobozok, óratokok, szíjak órákhoz, órák (1), órák (2), órák (3), óraforgatók.

  21    Bögrék, korsók, csészék, dobozok üvegből, üvegedények, demizsonok.

  25    Pólók, pulóverek, sapkák, ingek, dzsekik.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása, fényképészet,

 podcastok gyártása; internetes szakmai képzés órákkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 22 02729

 ( 220 ) 2022.10.20.

 ( 731 )  Strong Record Hanglemezkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Reflektoronline

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

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

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

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 22 02730

 ( 220 ) 2022.10.20.

 ( 731 )  Strong Record Hanglemezkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Reflektorfoci

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

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

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

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 22 02738

 ( 220 ) 2022.10.21.

 ( 731 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Dalírás; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; szórakoztatási szolgáltatások; zenei
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produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés; zenei előadás; zenei produkciók; élő zenei koncertek; élő

zenei előadások; zenei produkciós szolgáltatások; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenei koncertek

 szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 22 02740

 ( 220 ) 2022.10.21.

 ( 731 )  Atmodance Entertainment, LLC, Pacifica (US)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HALODANCE

 ( 511 )  9    Videofelvételek; légi műsorokról készült videofelvételek; légi bemutatóról készült videofelvételek.

  16    Fényképek; légi műsorokról készült fényképek; légi bemutatóról készült fényképek.

 41    Levegőben bemutatott sport- és művészeti előadások; szabadesésben bemutatott sport- és művészeti

előadások; légi fényképezés; légi műsorok; légi műsorok szervezése; légi bemutatók; légi bemutatók szervezése;

légifelvétel-készítő szolgáltatások; szórakoztatás légibemutatók formájában; légibemutatók szervezése és

lebonyolítása; 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 szervezése; sportbíróskodás; sporttevékenységek; 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 show-műsor készítés/rendezés; show-műsorok tervezése;

 szórakoztató show-k rendezése; élő show-k készítése.

 ( 210 ) M 22 02742

 ( 220 ) 2022.10.21.

 ( 731 )  BG-AEROSOFT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Oktatási és képzési anyagok.

 35    Üzleti értékelések; üzleti segítségnyújtás; üzleti tanácsadás; üzleti konzultáció; üzleti elemzés; üzleti

elemzési szolgáltatások; üzleti projektmenedzsment; üzleti ügyekkel kapcsolatos projekt-tanulmányok készítése;

üzleti tervezéshez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzleti tervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás,

tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzletszervezési és -vezetési tanácsadás; üzleti szakértői szolgáltatások;

üzleti- és piackutatás; stratégiai üzleti tervezés; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások; üzleti

 találkozók tervezése.

 41    Mentorálás; üzleti mentorálási szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzlettel

kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása; üzleti segítségnyújtással kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzleti

oktatással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; üzleti oktatási szolgáltatások; üzleti menedzsmenttel

kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása; üzleti képzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási
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szolgáltatások nyújtása; oktatási tananyagok kiadása; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzés és oktatás;

oktatás, tanítás; coaching [tréning]; személyiségfejlesztő tréning; coaching; coaching gazdasági és menedzselési

témákban; oktatási klub szolgáltatások; üzleti képzés; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching

 [életvezetési tanácsadás] területén; találkozók és konferenciák szervezése.

  45    Mentorálás [szellemi]; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 22 02743

 ( 220 ) 2022.10.21.

 ( 731 )  Atmodance Entertainment, LLC, Pacifica (US)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SPACEDANCE

 ( 511 )  9    Videofelvételek; légi műsorokról készült videofelvételek; légi bemutatóról készült videofelvételek.

  16    Fényképek; légi műsorokról készült fényképek; légi bemutatóról készült fényképek.

 41    Levegőben bemutatott sport- és művészeti előadások; szabadesésben bemutatott sport- és művészeti

előadások; légi fényképezés; légi műsorok; légi műsorok szervezése; légi bemutatók; légi bemutatók szervezése;

légifelvétel-készítő szolgáltatások; szórakoztatás légibemutatók formájában; légibemutatók szervezése és

lebonyolítása; 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 szervezése; sportbíróskodás; sporttevékenységek; 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 show-műsor készítés/rendezés; show-műsorok tervezése;

 szórakoztató show-k rendezése; élő show-k készítése.

 ( 210 ) M 22 02748

 ( 220 ) 2022.10.21.

 ( 731 )  Erdei Dóra Márta, Szentendre (HU)

 Babirák Anna Beáta, Göd (HU)

 ( 541 ) Mentatlon

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching (tréning); mentorálás;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés (szemléltetés); oktatási tárgyú információk;

sportversenyek rendezése; oktatási szolgáltatások coaching formájában; önismereti műhelyek és szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; sportolók képzése; workshopok és szemináriumok rendezése; versenyek szervezése

 (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 210 ) M 22 02749

 ( 220 ) 2022.10.21.

 ( 731 )  Erdei Dóra Márta, Szentendre (HU)

 Babirák Anna Beáta, Göd (HU)

 ( 541 ) Mentathlon
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 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching (tréning); mentorálás;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés (szemléltetés); oktatási tárgyú információk;

sportversenyek rendezése; oktatási szolgáltatások coaching formájában; önismereti műhelyek és szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; sportolók képzése; workshopok és szemináriumok rendezése; versenyek szervezése

 (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 210 ) M 22 02750

 ( 220 ) 2022.10.22.

 ( 731 )  Takács Dénes, Budapest (HU)

 ( 541 ) Allegro

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

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése [szórakoztatás];

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási

információk; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató rendezvények

lebonyolítása; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; szórakozási, szórakoztatási információk;

szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása;

 szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek].

 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; biológiai kutatás; díszlet-, látványtervezés

előadásokhoz; drónos kartográfiai vagy termográfiai mérési szolgáltatások; elektronikus adattárolás; építési

tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhő-alapú virtuális számítógépes rendszerek

biztosítása; fizikai kutatások; földmérés; földrajzi információ szolgáltatása geológiai kutatás; geológiai kutatások

(1); geológiai kutatások (2); geológiai próbafúrás; geotechnikai vizsgálatok; honlaptervezési tanácsadás;

időjárás-előrejelzés; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetes keresőmotorok biztosítása;

kalibrálás [mérés]; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; klinikai kísérletek;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás a mesterséges intelligencia területén; kutatás az épületépítés

területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; lábon álló fa minőségértékelése; logótervezési szolgáltatások;

mechanikai kutatás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés;

mesterséges intelligenciával kapcsolatos tanácsadás; meteorológiai előrejelzés; minőség-ellenőrzés; műszaki

tervtanulmányok készítése; prototípus-tervezés; szakszövegek írása; számítógépes platformok fejlesztése;

számítógéppel szimulált modellek tervezése; szoftvermérnöki szolgáltatások adatfeldolgozáshoz; technológiai

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

és technológiai kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos

laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; víz alatti kutatás,

 feltárás; vízelemzés.

 ( 210 ) M 22 02753

 ( 220 ) 2022.10.23.

 ( 731 )  Tiszta Választásokért Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 ) 20k

 ( 511 )   45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 22 02758

 ( 220 ) 2022.10.24.

 ( 731 )  Li Jing, Budapest (HU)

 ( 541 ) michaelle
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 ( 511 ) 8    Hajsütővasak; elektromos hajfonók; elektromos hajgöndörítő vasak; elektromos hajkreppelők; elektromos

hajsütővasak; elektromos hajvasalók; hajsütővasak, hajgöndörítők; kézi hajsütővasak; nem elektromos

hajsütővasak; nem elektromos kézi eszközök hajgöndörítéshez; nem elektromos szemöldökformázók; zsinórverők

[szerszámok]; állatnyíró eszközök; elektromos és akkumulátoros hajvágó gépek; elektromos és nem elektromos

szőrtelenítő eszközök; elektromos és nem elektromos hajnyíró gépek; elektromos hajnyírók; elektromos hajnyírók

személyi használatra [kézi eszközök]; elektromos hajvágók; elektromos kézi hajnyírók; elektromos szakállvágók;

 elektromos hajformázó vasak; hajformázó eszközök; elektromos szőrnyírók állatokhoz [kézi eszközök].

 11    Elektromos hajszárítók; elektromos kézi hajszárítók; hajszárító berendezések; hajszárító búrák; hajszárító

készülék; hajszárítógépek szépségszalonban történő használatra; hajszárítók; hajszárítók [háztartási célokra];

 hajszárítók szépségszalonokban történő használatra; hajszárítók utazáshoz; meleglevegős hajszárítók.

 ( 210 ) M 22 02783

 ( 220 ) 2022.10.26.

 ( 731 )  ADWIN KOREA CORPORATION, Seoul (KR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Hámlasztó pakolások; körömágybőr-eltávolítók; szájfény; kozmetikai célú pórusösszehúzó maszk csomagok;

hajszínezők; előnedvesített tisztítókendők; kozmetikai célú bőrápoló kézmaszkok; bőrtisztítóval átitatott

törlőkendők [testre]; arclemosók; kéztisztító anyagok; hajmaszkok; kozmetikai célú folyadékok; zselés szempárna

kozmetikai célra; kozmetikai célú arcpakolás készlet; kozmetikai célú vattakorongok; kozmetikai célú napvédő

készítmények; ránctalanító krémek kozmetikai célokra; tisztítókrém kozmetikai célokra; tisztító tejek kozmetikai

használatra; kozmetikumok; kozmetikumokkal impregnált tisztító párnák; masszázsgél; masszázsgél tapasz;

masszázsolaj; bőrápoló folyadékok; szempakolás; általános toalettvíz; ránctalanító pakolás; orrpakolás;

tisztítóhab; faggyúeltávolító pakolás; kozmetikai célú folyadékkal impregnált kendők; a bőr felesleges

 zsírtartalmának eltávolítására szolgáló itatós lapocskák kozmetikai célra.

 ( 210 ) M 22 02834

 ( 220 ) 2022.11.02.

 ( 731 )  Recngo Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Raska Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Média streaming szoftverek.

 ( 210 ) M 22 02837

 ( 220 ) 2022.11.02.

 ( 731 )  PWG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; online hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; információ és tanácsadás fogyasztóknak

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

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

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

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

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

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

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

átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; online elérhető elektronikus publikációk, nem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitneszedzéssel kapcsolatos

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

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

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

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

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

 filmgyártás.

 ( 210 ) M 22 02839

 ( 220 ) 2022.11.03.

 ( 731 )  Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  HONTVÁRI ÉS TÁRSA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; taxiszolgáltatás.

 ( 210 ) M 22 02840

 ( 220 ) 2022.11.03.

 ( 731 )  Sekercioglu Mete, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Pacsika Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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 02842

 ( 220 ) 2022.11.03.

 ( 731 )  Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  HONTVÁRI ÉS TÁRSA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; taxiszolgáltatás.

 ( 210 ) M 22 02897

 ( 220 ) 2022.11.09.

 ( 731 )  Jobbik Magyarországért Mozgalom, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Staudt Gábor, Budapest

 ( 541 ) A NÉP PÁRTJÁN

 ( 511 )   35    Politikai önkéntesek toborzása; politikai statisztikák összeállítása.

  36    Politikai célú adománygyűjtés.

 45    Politikai információs szolgáltatások; politikai kommunikációs szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai

 kutatás és elemzés; politikai összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

A rovat 140 darab közlést tartalmaz.
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