
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  238.955

 ( 151 )  2022.09.23.

 ( 210 )  M 21 02459

 ( 220 )  2021.06.21.

 ( 732 )  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás biztosítása.

 ( 111 )  238.957

 ( 151 )  2022.09.26.

 ( 210 )  M 21 03914

 ( 220 )  2021.11.19.

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

 ( 541 )  IXBYRA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  238.958

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 21 02834

 ( 220 )  2021.07.22.

 ( 732 )  Zalatnai Brigitta, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Jövőkép

 ( 511 ) 9    Audio felvételek; audiovizuális felvételek; elektronikus kiadványok az interaktív technológia területén;

exponált filmek; exponált mozgóképfilmek; felvételek [hangfelvételek]; filmek, mozgófilmek; hangfelvételek;

letölthető filmek; letölthető képfájlok; letölthető képsorok; letölthető média; letölthető oktatási média; letölthető

podcast-ok; letölthető videofelvételek; multi-média felvételek; műsoros mozgófilmes videók; podcastok;

 videofelvételek; videofilmek.

 ( 111 )  239.053

 ( 151 )  2022.09.30.

 ( 210 )  M 21 03990

 ( 220 )  2021.11.23.

 ( 732 )  ELSO Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EVOTECH

 ( 511 ) 7    Áramfejlesztők; napelemeket használó elektromos generátorok; elektromos generátorok, áramfejlesztők;

motorok elektromos áram termeléséhez; váltakozó elektromos áramú generátorok; gépek elektromos és

elektronikus áramkör temperálásához; gépek elektromos és elektronikus áramkörök gyártásában való használatra.

9    Áramelosztók; áramátalakítók; árammérők, árammérő eszközök; áram kondicionálók; áramszabályzó
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berendezések; elektromos áramkörök; elektromos áramkör alkatrészek; elektronikus vezérlő áramkörök;

elektronikus logikai áramkörök; áramlásszabályozó készülékek [elektromos]; váltakozó áram/egyenáram

inverterek; elektromos áramelosztó, kapcsoló berendezések; elektromos áram csatlakoztatására szolgáló panelek;

elektromos áram kapcsolására szolgáló berendezések és készülékek; elektromos áram átalakítására szolgáló

berendezések és készülékek; elektromos áram szabályozására szolgáló berendezések és készülékek; elektromos

áram vezetésére szolgáló berendezések és készülékek; elektromos áram összegyűjtésére szolgáló berendezések és

készülékek; elektromos áram vezérlésére szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram tárolására

szolgáló készülékek és berendezések; elágazódobozok [villamosság]; villamos/elektromos kapcsolók;

villamos/elektromos ellenállások; villamos/elektromos kondenzátorok; villamos/elektromos transzformátorok;

villamosáram-fogyasztás mérésére/figyelésére/elemzésére szolgáló berendezések; készülékek

villamosenergia-fogyasztás felügyeletéhez; villamosenergia-elosztó gépek; árammutatók; áram-egyenirányítók;

áramcsatlakozók; árammegszakítók; áramhatárolók; áramkör bekapcsolók; áramkör táblák; áramkör panelek;

áramköri biztosítékok; áramköri elosztók; áramköri megszakítók; logikai áramkörök; elektronikus áramkörök;

árammérők, ampermérők; analóg áramkörök; erősáramú áramkörök; döntő áramkörök; integrált áramkörök;

hibrid áramkörök; áramosztók [elektromos]; áramerősség-vizsgálók; elektromos áramkörzárók; transzformátorok,

áramátalakítók; induktorok, áramfejlesztők; áramátalakítók, transzformátorok; elektronikus áramszabályozók;

elektromos áramkörvizsgálók; áramtranszformátorok [elektromos]; áram-feszültség átalakítók; áramkör tesztelő

eszközök; elektromos áramkör megszakítók; nyomtatott elektromos áramkörök; elektromos áramszabályozó

készülékek; készülékek elektromos áram elosztásához; elektromos áramkör kapcsolók, megszakítók; elektromos

és elektronikus áramkörök; áramtalanító kapcsolók, túlterhelési megszakítók; nyomtatott áramköröket tartalmazó

kerámia ostyák, lapkák; számítógépes szoftverek integrált áramkörök tervezésében való használatra; elektromos

áram vezérlésére, szabályozására szolgáló berendezések és készülékek; elektromos áram vezetésére szolgáló

berendezések, készülékek és kábelek; tűzoltórendszerek; tűzjelző készülékek; tűzjelző szoftverek; elektromos

tűzriasztók; tűzvédelmi készülékek; gázérzékelők; gázriasztók; gázvizsgáló eszközök; gázérzékelő berendezések;

gázszivárgást jelző riasztórendszerek; elektromos beléptető rendszerek; automatikus beléptető rendszerek;

automatikus beléptető berendezések; automatikus beléptető egységek; elektromos beléptető berendezések;

elektromos beléptető egységek; automatikus beléptető berendezések, készülékek; automatikus biztonsági

beléptető berendezések; kódolt munkaidő-nyilvántartó kártyák; megfigyelő műszerek; távoli megfigyelő

eszközök; behatolásjelző érzékelők; behatolásérzékelő rendszer [IDS] szoftverek; behatolás-észlelő berendezések,

készülékek [nem járművekhez]; riasztók; riasztórendszerek; riasztóberendezések; biztonsági riasztók;

földgázérzékelő riasztók; betörésgátló riasztókészülékek; elektromos riasztókészülékek; biztonsági

riasztóberendezések; riasztó központi egységek; vízszivárgás-érzékelő riasztók; elektronikus betörésjelző

riasztók; figyelmeztető riasztók [nem járművekhez]; riasztók és vészjelző berendezések; biztonsági riasztók [nem

járműhöz]; akusztikai riasztók, nem járművekhez; biztonsági riasztórendszerek [nem járművekhez]; elektronikus

felügyeleti eszközök; mesterségesintelligencia-szoftverek felügyelethez; mérő-, észlelő-, felügyeleti és

szabályozó eszközök; számítógépes szoftverek számítógépes hozzáférés ellenőrzéséhez, felügyeletéhez;

számítógépes hálózatok; optikai hálózatok; helyi hálózatok; adatátviteli hálózatok; hálózatkezelő

vezérlőberendezések; hálózatkezelő berendezések; hálózatvezérlő készülékek; számítógépes hálózati szerverek;

számítógépes hálózati adapterek; számítógépes hálózati hubok; elektromos hálózati berendezések; elektromos

hálózati transzformátorok; hálózati interfész modemek; hálózati menedzsment szoftver; számítógépes hálózati

hardver; számítógépes hálózati kapcsolók; számítógépes hálózati hidak; hálózati adattároló (NAS); UTP hálózati

kábelek; számítógépes hálózati routerek; mesh hálózati szoftverek; számítógépes programok hálózati

menedzsmenthez; LAN [helyi hálózati] kártyák hordozható számítógépek hálózati csatlakoztatásához; hálózati

operációs rendszer programok; LAN [helyi hálózati] hardverek; LAN [helyi hálózati] hozzáférési pontok hálózati

számítógép-felhasználók összekapcsolásához; hálózat elérésére szolgáló szerver hardver; LAN [helyi hálózati]

operációs szoftverek; helyi hálózati [LAN] hozzáférési pontok; helyi hálózati [LAN] számítógépes kártyák; nagy

kiterjedésű hálózati [WAN] routerek; vezeték nélküli helyi hálózati eszközök; WAN [nagy kiterjedésű hálózati]

hardverek; számítógépes szoftverek helyi hálózatok adminisztrációjához; WAN [nagy kiterjedésű hálózati]
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operációs szoftverek; számítógépes szoftverek vezeték nélküli hálózati kommunikációhoz; hálózati hozzáférést

biztosító szervereket működtető szoftver; szoftverek hálózatok és eszközök védelmének biztosításához; vezeték

nélküli hálózatok eléréséhez használt adapterek; számítógépes hálózatra csatlakozó hardver tárolóeszközök

[NAS]; számítógépes hálózat használóinak összekapcsolására szolgáló kommunikációs szoftver; számítógépes

szoftverek számítógépek és számítógépes hálózatok sebezhetőségének teszteléséhez; számítógépes programok

számítógépekhez vagy számítógépes hálózatokhoz történő távoli csatlakozáshoz; a fent említett áruk épület

 villamossági kivételezéshez, javításhoz, szereléshez.

 37    Áramellátó berendezések vészhelyzeti szervizelése; áramfejlesztők javítása vagy karbantartása; elektromos

és áramfejlesztő gépek üzembe helyezése; áramfejlesztők javításával vagy karbantartásával kapcsolatos

információszolgáltatás; áramfejlesztési célra szánt készülékek üzembe helyezése; áramelosztó vagy -szabályozó

gépek és berendezések javítása vagy karbantartása; villamos vezetékek javítása; villamos vezetékekkel

kapcsolatos szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; áramfejlesztők javítása és

karbantartása; áramfejlesztő készülékek és berendezések javítása; áramfejlesztő készülékek és berendezések

szervizelése; áramfejlesztő készülékek és berendezések karbantartása; elektromos világító- és áramellátó

rendszerek üzembe helyezése; tűzriasztó készülékek; tűzjelző készülékek javítása; tűzjelző rendszerek

felszerelése; tűzriasztó készülékek javítása; tűzriasztó készülékek karbantartása; passzív tűzvédelem üzembe

helyezése; ipari tűzvédelem üzembe helyezése; aktív tűzvédelem üzembe helyezése; tűzriasztók felszerelése és

javítása; tűzjelző készülékek javítása vagy karbantartása; tűzjelző rendszerek karbantartása és javítása; tűzriasztó

rendszerek karbantartása és szervizelése; tűzérzékelő rendszerek karbantartása és javítása; tűzmegelőzési

berendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; tűzvédelmi evakuációs rendszerek karbantartása és

javítása; tűzriasztó készülékek javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; beléptető

rendszerek felszerelése, üzembe helyezése; riasztók beüzemelése; riasztók javítása; betörésjelző riasztók javítása;

betörésjelző riasztók üzembe helyezése; riasztók karbantartása és szervizelése; betörésvédelmi riasztórendszerek

felszerelése és javítása; betörésjelző riasztók üzembe helyezése, karbantartása és javítása; hálózatok fektetése;

hálózatok szervizelésének szolgáltatásai; számítógépes hálózatok karbantartása és javítása; számítógépes

hálózatok üzembe helyezése, telepítése; számítógépes hálózati és számítástechnikai berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; vezeték nélküli távközlési berendezések és vezeték nélküli helyi hálózatok

üzembe helyezése; épület-automatizálási berendezések üzembe helyezése; épület-automatizálási berendezések

üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; a fent említett szolgáltatások épület villamossági kivételezéssel,

 javítással és szereléssel kapcsolatosan.

 39    Villamos energia továbbítása; kábeles áramelosztás; elektromos áram továbbítása; elektromos áram

 elosztása.

 40    Alkatrészek megmunkálása mások számára [műhelyszolgáltatások]; anyagkezelési információk nyújtása;

anyagok egyéni igény szerinti összerakása mások számára; áramfejlesztő berendezések kölcsönzése;

áramfejlesztő generátorok kölcsönzése; áramfejlesztés; elasztomer alkatrészek egyedi gyártása; elektromos áram

fejlesztése; elektromos átalakítók bérbeadása; elektromos energia előállításával kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; elektronikus áramkör készítése; elektronikus áramkör készítése felületi energiamintázással;

energiafejlesztő berendezések bérbeadása; energiatermelés; félvezető komponensek, készülékek és áramkörök

egyedi gyártása; félvezető lapkák megmunkálása; félvezető szeletek igény szerinti gyártása; gázok szűrése;

mágneses kódolási szolgáltatások; számítógépek igény szerinti gyártása mások számára; termékek összeszerelése

 mások számára.

 42    Integrált áramkörökhöz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; elektromágneses áramátalakítók

[transzformátorok] egyedi tervezése; elektromágneses áramfejlesztők [induktorok] egyedi tervezése; integrált

áramkörök diagnosztizálásával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; műszaki tanácsadás elektronikus áramkörök

gyártásában használt berendezések tervezésével kapcsolatban; villamosmérnöki szolgáltatások; technológiai

szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanácsadás a villamos energia és energiaellátás területén; elektromos áramköri

lapok tervezése; mások energia- és áramigényeihez kapcsolódó technológiai elemzés; elektromos áram

előállítással és földgáztermeléssel kapcsolatos műszaki szolgáltatások; erősáram villamos rendszerek tervezése;
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gyengeáram rendszerek tervezése; épületautomatikai rendszerek tervezése; tűzmegelőzéssel kapcsolatos

szaktanácsadás, műszaki tanácsadás; riasztó és ellenőrző rendszerek tesztelési szolgáltatása; távoli kiszolgáló

felügyelete; műszaki felügyelet és ellenőrzés; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése

érdekében; számítógépes hálózati szolgáltatások; számítógépes hálózatok konfigurálása; számítógép-hálózatok

fejlesztése; számítógépes hálózattervezési szolgáltatás; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hálózati

rendszerek ellenőrzése, megfigyelése; hálózati számítógépes programok kivitelezése; hálózatok tervezése és

fejlesztése; számítógépes hálózatok honlapjainak aktualizálása; szoftverek fejlesztése biztonságos hálózati

műveletekhez; számítógépes rendszerek és hálózatok konfigurációja; számítógépes hálózatok konfigurálása

szoftverek segítségével; hálózatok létrehozásával kapcsolatos tervező szolgáltatások; számítógépes hálózatokra

vonatkozó tanácsadó szolgáltatás; számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások;

számítógépes hálózatok alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes rendszerek és

hálózatok integrálása, egyesítése; számítógépes hálózatok fejlesztésével kapcsolatos információs szolgáltatások;

műszaki segítségnyújtási szolgáltatások számítógépes hálózatok felügyeletéhez; műszaki segítségnyújtási

szolgáltatások számítógépes hálózatok üzemeltetéséhez; számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos

tanácsadás és szakértés; vezeték nélküli számítógépes hálózatok tervezése és fejlesztése; számítógépes biztonsági

szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések elleni védelemhez; tanácsadás a felhő alapú számítástechnikai

hálózatok és alkalmazások területén; mély neurális hálózatokhoz való szoftvert tartalmazó szoftver, mint

szolgáltatás [SaaS]; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló operációs szoftverek

tervezése és fejlesztése; épületautomatizálási berendezések tervezése; épületek, irodák és munkahelyek

 automatizálásával kapcsolatos konzultáció; ütközésgátló rendszer tervezése.

 ( 111 )  239.106

 ( 151 )  2022.10.13.

 ( 210 )  M 21 00573

 ( 220 )  2021.02.12.

 ( 732 )  Csévi Liqueur Factory Kft., Dunaharaszti (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú szeszes ital sörök kivételével.

 ( 111 )  239.109

 ( 151 )  2022.10.13.

 ( 210 )  M 21 01249

 ( 220 )  2021.03.24.

 ( 732 )  Csévi Liqueur Factory Kft., Dunaharaszti (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Vodka ízesítésű szeszes ital.

 ( 111 )  239.395

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 21 02376

 ( 220 )  2021.06.15.

 ( 732 ) Futureal Prime Properties Ingatlanfejlesztő Zártkörű Esernyőalap - Futureal Prime Properties One

 Ingatlanfejlesztő Részalap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  239.396

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01108

 ( 220 )  2022.04.26.

 ( 732 )  MANNA HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Katona Balázs, Budapest

 ( 541 )  Balaton Szappankollekció

 ( 511 )  3    Szappanok.

  21    Szappantartók.

  35    Szappanokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.397

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01267

 ( 220 )  2022.05.12.

 ( 732 )  Kalmár László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Táskák, hátizsákok, esernyők.

  25    Férfi, női, alsó és felső ruházat, cipők, kabátok, sapkák.

 ( 111 )  239.398
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 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01982

 ( 220 )  2022.07.29.

 ( 732 )  Kovács Vilmos, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kovi-kő

 ( 511 )  19    Kőtörmelék [terméskő]; nemfém építőelemek padlóhoz; műkő; betontömbök; téglaburkolatok; téglák; tégla

támfalak [nem fémből]; építőanyagok és elemek homokból, kőből, agyagból, ásványokból és betonból;

burkolatok, nem fémből, építési célokra; kockakövek; útburkoló kőlapok; betontéglák; építőelemek betonból;

beton építőanyagok; betonpadlózat; betonlapok, betontáblák; beton útburkoló kövek; beton útburkoló elemek;

beton burkolólapok; beton útburkoló lapok; padlók, nem fémből; nem fém padlópanelek; nem fémes anyagokból

készült padlóösszefolyók; nem fémes anyagokból készült padlóösszefolyó csatornák; kerámia burkolat és

 kövezés; cementlapok.

  27    Padlóburkolatok; padlóburkolatok, mesterséges burkolatok.

 ( 111 )  239.399

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01983

 ( 220 )  2022.07.29.

 ( 732 )  Kovács Vilmos, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kovi-kő Térkőgyár

 ( 511 )  19    Kőtörmelék [terméskő]; nemfém építőelemek padlóhoz; műkő; betontömbök; téglaburkolatok; téglák; tégla

támfalak [nem fémből]; építőanyagok és elemek homokból, kőből, agyagból, ásványokból és betonból;

burkolatok, nem fémből, építési célokra; kockakövek; útburkoló kőlapok; betontéglák; építőelemek betonból;

beton építőanyagok; betonpadlózat; betonlapok, betontáblák; beton útburkoló kövek; beton útburkoló elemek;

beton burkolólapok; beton útburkoló lapok; padlók, nem fémből; nem fém padlópanelek; nem fémes anyagokból

készült padlóösszefolyók; nem fémes anyagokból készült padlóösszefolyó csatornák; kerámia burkolat és

 kövezés; cementlapok.

  27    Padlóburkolatok; padlóburkolatok, mesterséges burkolatok.

 ( 111 )  239.400

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01984

 ( 220 )  2022.07.29.

 ( 732 )  Kovács Vilmos, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  19    Kőtörmelék [terméskő]; nemfém építőelemek padlóhoz; műkő; betontömbök; téglaburkolatok; téglák; tégla

támfalak [nem fémből]; építőanyagok és elemek homokból, kőből, agyagból, ásványokból és betonból;

burkolatok, nem fémből, építési célokra; kockakövek; útburkoló kőlapok; betontéglák; építőelemek betonból;

beton építőanyagok; betonpadlózat; betonlapok, betontáblák; beton útburkoló kövek; beton útburkoló elemek;

beton burkolólapok; beton útburkoló lapok; padlók, nem fémből; nem fém padlópanelek; nem fémes anyagokból

készült padlóösszefolyók; nem fémes anyagokból készült padlóösszefolyó csatornák; kerámia burkolat és

 kövezés; cementlapok.

  27    Padlóburkolatok; padlóburkolatok, mesterséges burkolatok.

 ( 111 )  239.401
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 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01146

 ( 220 )  2022.05.02.

 ( 732 )  Vass István Gyula, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzemanyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; üzemanyagokkal kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.403

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01274

 ( 220 )  2022.05.13.

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

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Badhanna

 ( 511 )  29    Elkészített zöldségek; előre felvágott zöldségek; fagyasztott zöldségek; fagyasztva szárított zöldségek;

feldolgozott hüvelyes zöldségek; feldolgozott zöldségtermékek; fermentált zöldségek; grillezett zöldségek;

kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; olajban tartósított zöldségek; savanyított

zöldségek; sózott zöldségek; szárított zöldségek; tartósított zöldségek; üveges zöldségek; vágott zöldségek;

vegyes zöldségek; zöldségalapú csipszek; zöldségalapú húshelyettesítők; zöldségalapú koncentrátum főzéshez;

zöldségalapú szendvicskrémek; zöldségchipsek; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok

[habok]; zöldségkivonatok főzéshez; zöldségkivonatok [levek] főzéshez; zöldségkonzervek; zöldséglé

koncentrátumok étkezési célokra; zöldséglevek főzéshez; zöldségpástétom; zöldségpogácsák; zöldségporok;

 zöldségpüré; zöldségleves készítmények.

 43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];

vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; delikát

éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos

szolgáltatások; étel előkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek díszítése; ételek és italok biztosítása

bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások;

ételkészítés; ételkészítési szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kávézói szolgáltatások; szállást és reggelit

biztosító szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; átmeneti

szállások foglalása; foglalás panziókban; foglalási szolgáltatások szállodákba; átmeneti szálláskiadás;

elszállásolási szolgáltatások; ideiglenes szobabérlés; közösségi célú helyiségek bérbeadása; szállásadási

szolgáltatások összejövetelekhez; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szoba- és

 terembérlési szolgáltatások; üdülési szállás biztosítása.

 ( 111 )  239.404

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 00996

 ( 220 )  2022.04.13.

 ( 732 )  Possibility Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kanyok Zsófia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
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 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 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.

  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; joghurt és joghurtkészítmények;

 túró és túrókészítmények; tejalapú desszertek; túróalapú desszertek; 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; szárított fűszernövény készítmények; fűszerkeverékek; fűszersók; jég [fagyott víz].

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

 más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

 ( 111 )  239.405

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 00498

 ( 220 )  2022.02.18.

 ( 732 )  HN MONDA BISZTRÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hevér Judit, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  239.406

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01490

 ( 220 )  2022.06.06.

 ( 732 )  Nyilka Ildikó, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rosonczy Enikő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához.

  18    Bőröndök és szállító táskák.

  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz.

  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  35    Reklámozás.

  41    Szakmai képzés.
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 ( 111 )  239.407

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01145

 ( 220 )  2022.04.29.

 ( 732 )  Jógakaland Gyerekeknek Kft., Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Letölthető tanfolyami anyagok; elektronikus könyvek; média tartalmak; letölthető kiadványok, publikációk;

 letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; audio felvételek.

 16    Irodai és oktatási segédanyagok; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott oktatási anyagok;

nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez; oktatási és képzési anyagok; motivációs kártyák; kártyák;

oktató kártyák; útmutató, játékszabályokat ismertető könyvek kártyajátékokhoz; könyvek; foglalkoztató füzetek

gyerekeknek; gyermekek számára készült foglalkoztató füzetek; gyermekkönyvek; naptárak; nyomtatott

 publikációk; mesekönyvek; címkék, matricák; fali matricák; matricák.

  28    Oktatási célú játékszerek; játékok; társasjátékok; plüss játékok.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: letölthető tanfolyami anyagok, elektronikus könyvek, média tartalmak, letölthető kiadványok,

publikációk, letölthető elektronikus kiadványok, publikációk, irodai és oktatási segédanyagok, nyomtatott

anyagok oktatási célokra, nyomtatott oktatási anyagok, nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez, oktatási

és képzési anyagok, motivációs kártyák, kártyák, oktató kártyák, útmutató, játékszabályokat ismertető könyvek

kártyajátékokhoz, könyvek, foglalkoztató füzetek gyerekeknek, gyermekek számára készült foglalkoztató füzetek,

gyermekkönyvek, naptárak, nyomtatott publikációk, hátizsák, hátitáska, táskák, kézitáskák, játszószőnyegek,

jógaszőnyegek, oktatási célú játékszerek, játékok, társasjátékok, tea, audio felvételek, mesekönyvek, címkék,

matricák, fali matricák, matricák, plüss játékok; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-hoz

kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció; franchise-oknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; segítségnyújtás franchise rendszerű üzletvitelhez; üzleti támogatást nyújtó franchise

 szolgáltatások; üzletvitellel kapcsolatos segítségnyújtás, franchise-szerződés keretein belül.

 41    Jógaoktatás; jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tanfolyamok, kurzusok biztosítása; továbbképzési

tanfolyamok szervezése; oktatás, tanítás; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek

intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatás és tanítás; oktatási és

tanítási szolgáltatások; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; szórakoztató szolgáltatások gyerekek

számára; szórakoztató szolgáltatások gyermekek számára; oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek számára

játszócsoportok útján; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

gyermekek számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások; mozgásoktatás óvodás korú gyermekek számára;

mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése;

szabadidős szolgáltatások; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; sport- és szabadidős

tevékenységek; szabadidős táborok; szabadidős rendezvények szervezése; sportoktatás; sportoktatói

szolgáltatások; sportoktatók képzése; sportoktatási szolgáltatások; sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos

információk; sportoktatás/edzés; sport- és fitneszszolgáltatások; sportversenyek és sportesemények szervezése;

egészség- és fitnesztréning; egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; online nem letölthető audiotartalmak

biztosítása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; sporttevékenységek

oktatása; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; képzés,

tanítás és oktatás biztosítása; testi egészség oktatás; coaching; multimédia publikációk; filmgyártás; videók
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gyártása; animációs és élő műsorok gyártása; animációs rajzfilmek készítése; audio-, video- és multimédiás

termékek gyártása, fényképezés; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; meditációs képzés, tréning;

 meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; relaxációs

 terápiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás; meditációs szolgáltatások; mentális egészség szolgáltatások.

 ( 111 )  239.408

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01342

 ( 220 )  2022.05.23.

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

 ( 740 )  Dr. Dávid Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Vintage Garden

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

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

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

 ( 111 )  239.409

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 21 03354

 ( 220 )  2021.09.22.

 ( 732 )  ExResearch and Development Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csaba Anita Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ExRFIDTAG

 ( 511 ) 9    Címkék integrált RFID-chipekkel; rádiófrekvenciás azonosítással működő (RFID) olvasók; rádiófrekvenciás

azonosító (RFID) címkék, elektronikus jeladók, jeladó-vevő készülékek, rádiófrekvenciás jeladók, vezeték nélküli

adókészülékek, tesztelő és minőségellenőrző eszközök, robbanásveszélyes térben alkalmazható rádiófrekvenciás

 jeladó.

 ( 111 )  239.410

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01526

 ( 220 )  2022.06.09.

 ( 732 )  Kiss Péter, Budapest (HU)

 Bányai Norbert Levente, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások boltok számára; belsőépítészeti tervezési

szolgáltatások butikok számára; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások kiskereskedőknek; belsőépítészeti

tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás;

belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; beltér tervezési szolgáltatások; beltéri dekoráció tervezése; bemutatási célú modellek készítésével
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kapcsolatos tervezési szolgáltatások; berendezés megtervezése; boltok tervezése; bútortervezés; bútortervezési

szolgáltatások; bútortervezői szolgáltatások; díszítő szerkezetek tervezése; díszlet-, látványtervezés előadásokhoz;

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

szolgáltatások; építési tervkészítés; építészethez kapcsolódó számítógéppel támogatott tervezési szolgáltatások;

építészeti szolgáltatások; építészeti szolgáltatások irodai létesítmények tervezéséhez; építészeti szolgáltatások

kereskedelmi épületek tervezéséhez; építészeti szolgáltatások ipari létesítmények tervezéséhez; építészeti tervezés

kültéri elrendezéshez/dekorációhoz; építészeti tervezési [dizájn] szolgáltatások; építészeti tervezéssel kapcsolatos

tájékoztatás weboldalon keresztül; építészeti tervező szolgáltatások; építészeti tervrajzok készítésével kapcsolatos

konzultáció; építészettel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; építőmérnöki munkákhoz kapcsolódó

formatervezési szolgáltatások; épületbővítések tervezése; épületek belső tervezési szolgáltatásai; éttermekkel

kapcsolatos tervezési szolgáltatások; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz;

grafikai tervező szolgáltatás; grafikus tervezés, design; grafikus tervezési szolgáltatások; grafikus tervező

szolgáltatásai; ipari formatervezés; iparművészeti tervezés; iparművészeti tervezési szolgáltatások; irodabútorok

elrendezésének megtervezése; irodabútorok tervezése; irodai automatizálási berendezések tervezése; irodai

elrendezés megtervezése; irodai terek tervezése; irodák és munkahelyek automatizálásával kapcsolatos

konzultáció; irodák tervezése és tervkészítése; irodatervezés; irodatervezési szolgáltatások; kiskereskedelmi

tervezési szolgáltatások; kiállítási célú modellek készítésével kapcsolatos tervezési szolgáltatások; kiállítási

standok tervezése; kiállításokkal kapcsolatos építészeti tervezési szolgáltatások; kiskereskedelmi helyiségek

tervezése és kialakítása; klubok tervezése; konyhák tervezése; konyhák tervezése és kialakítása; konyhatervezés;

konyhatervezési szolgáltatások; lakberendezési szolgáltatások [épületbelsők]; lakberendezési tanácsadás;

lakóingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; mérnöki tervezés és konzultáció; padlóburkolatok

tervezése; stíldíszítés [ipari formatervezés]; szállodák, hotelek tervezése; szállodák tervezése; színek, festékek és

bútorok harmonizálásával kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok

kombinálásával kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; tanácsadás bútorok takaró

huzatainak/védőhuzatainak kiválasztásával kapcsolatban [belsőépítészet]; tanácsadási szolgáltatások ipari

formatervezéssel kapcsolatban; üzletek belsőépítészeti kialakítása; üzletek beltéri dekorációjának megtervezése;

üzletek berendezésének megtervezése; üzletek kialakítása; üzletek kirakataival kapcsolatos tervezési

 szolgáltatások; üzlethelyiségek tervezése; üzlethelyiségek tervezésével kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  239.411

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01514

 ( 220 )  2022.06.08.

 ( 732 )  Iron & Smith Vagyonkezelő Kft., Szada (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Vitadino

 ( 511 )  30    Édességek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); édességek (cukorkák),

csokoládés szeletek, rágógumi; müzliszeletek, energiaszeletek; alkohol alapú édességek (nem gyógyhatású-);

csokoládéval bevont szeletek; cukorkák; cukormentes édességek; karamell; mentolos cukorkák; nyalókák;

 pillecukrok; savanyúcukorkák (édességek); tejcsokoládék.

 ( 111 )  239.412

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01731

 ( 220 )  2022.07.01.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  XAPA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 23. szám, 2022.12.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3056



 ( 111 )  239.413

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01632

 ( 220 )  2022.06.22.

 ( 732 )  Nánási-Pintér Márton, Monor (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  28    Ünnepi dekorációk, partikellékek és karácsonyi műfenyők.

 ( 111 )  239.414

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01726

 ( 220 )  2022.07.01.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  XIVALIA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  239.415

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01733

 ( 220 )  2022.07.01.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  PIXIBA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  239.417

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01729

 ( 220 )  2022.07.01.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  ANTIXAB

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  239.418

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01727

 ( 220 )  2022.07.01.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  VESING

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  239.419

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 23. szám, 2022.12.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3057



 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01640

 ( 220 )  2022.06.23.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  EXVAL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  239.420

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01515

 ( 220 )  2022.06.08.

 ( 732 )  Kovács Gergely, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Test- és arckezelő gépek kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  239.421

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01519

 ( 220 )  2022.06.09.

 ( 732 )  Forró Attila János, Csömör (HU)

 Forróné Fabók Nikoletta, Csömör (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NAPVELEM

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez;

a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő
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árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a

következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a

következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések

[napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló

 készülékek [napenergiás].

 37    Természetes erőforrások kinyerése; napenergia-termelő berendezések karbantartása és javítása; napenergiás

hőtermelő berendezések üzembe helyezése és karbantartása; napenergiás rendszerek üzembe helyezése;

napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; naptetők felszerelése; lakások

napelemes áramellátó rendszereinek üzembe helyezése; napenergiával működő fűtőberendezések karbantartása és

javítása; napenergiás fűtőrendszerek üzembe helyezése; a következő áruk üzembe helyezése: napenergia

kollektorok áramtermeléshez; a következő áruk üzembe helyezése: napenergia panelek, szoláris panelek; a

következő áruk üzembe helyezése: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő áruk üzembe helyezése:

napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő áruk üzembe helyezése: napenergiával működő

fűtőberendezések; a következő áruk üzembe helyezése: napenergiával működő vízmelegítők; a következő áruk

üzembe helyezése: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő áruk üzembe helyezése: fűtési

hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergia kollektorok

áramtermeléshez; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő

áruk javítása és karbantartása: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő áruk javítása és karbantartása:

napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergiával működő

fűtőberendezések; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergiával működő vízmelegítők; a következő

áruk javítása és karbantartása: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő áruk javítása és

 karbantartása: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás].

 42    Elektromos rendszerek tervezése; fűtőberendezésekkel kapcsolatos műszaki tervezési szolgáltatások;

gépészeti elemzéssel kapcsolatos technológiai tanácsadási szolgáltatások; építészeti és mérnöki szolgáltatások;

mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki tanácsadó szolgáltatások; mérnöki tervezés; elektronikus rendszerek

tervezéséhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki

szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások a környezeti technológia területén; mérnöki szolgáltatások az

energiatechnológia területén; mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia területén; geológiai felmérések

tervezése; integrált áramkörökhöz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; hálózatok létrehozásával kapcsolatos

tervező szolgáltatások; hálózatok tervezése és fejlesztése; napenergia-rendszerek ellenőrzésére, szabályozására és

 megfigyelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése.

 ( 111 )  239.422

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01022

 ( 220 )  2022.04.19.

 ( 732 )  Hyundai Heavy Industries Holdings CO., LTD., Seoul (KR)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 8    Állítható villáskulcsok; horonyló fejszék; mezőgazdasági eszközök (kézi működtetésű); bővítő fúrók

(kéziszerszámok); széles fejszék, szekercék, bárdok; kacsozókések; fúrók (kéziszerszámok); pengék

(kéziszerszámok); kisméretű sarlók; szemzőkések; nyeles vésők; csípőfogók (fogóvágók); vágóeszközök

(kéziszerszámok); ásók, ásóeszközök (kéziszerszámok); fúrófejek, -betétek; fúrók; csavarhúzók; elektromos

epilátorok; elektromos hajvasalók; elektromos hajvágók; elektromos vasalók; elektromos borotvák; reszelők

(szerszámok); gyümölcsszedők (kéziszerszámok); üvegvágók; vésőszerszámok, gravírozóeszközök

(kéziszerszámok); elektromos és nem elektromos hajnyíró gépek; kalapácsok; kézi láncblokk; kézi fúrók

(kéziszerszámok); kézzel működtetett kéziszerszámok; szegecselőgépek (kéziszerszámok); csákányok

(kéziszerszámok); rovarirtó permetezők (kéziszerszámok); vas kalapácsok; dekopírfűrészek; kulcsok; fűnyírók
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(kéziszerszámok); pázsítgereblyék (kizárólag kézzel működtetett); emelők; autóemelők; kézi autóemelők;

fakalapácsok (kéziszerszámok); kézzel működtetett emelők; marók (kéziszerszámok); gérvágó ládák

(kéziszerszámok); többfunkciós ápolókészletek; többfunkciós összecsukható zsebes kéziszerszámok;

szögkiszedők (kéziszerszámok); szögkihúzók; szegecselő kalapácsok; csákányok (kéziszerszámok); fogók;

gyaluk; csipeszek; metszőkések; metszőollók; szegecselők (kéziszerszámok); dugókulcsok (kéziszerszámok);

borotvák; elektromos és nemelektromos borotvák; szegecselőgépek; fűrészek (kéziszerszámok); menetvágók

(kéziszerszámok); vágógépek; lapátok (kéziszerszámok); kisméretű sarlók; kőtörő kalapácsok; ásók

(kéziszerszámok); csavarkulcsok (kéziszerszámok); szerszámtartó övek; szerszámtartó kötények; ágvágók;

 villáskulcsok; kézzel működtetett kerti szerszámok; pisztolyok (kéziszerszámok).

 ( 111 )  239.423

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01504

 ( 220 )  2022.06.07.

 ( 732 )  Zubor Melissza, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Háztartási eszközök, tisztítószerek kiskereskedelmi szolgáltatása, értékesítése; élelmiszerek kiskereskedelmi

szolgáltatása, értékesítése; környezetbarát termékek kiskereskedelmi szolgáltatása, értékesítése; szépségápolási,

tisztálkodási és higiéniai termékek kiskereskedelmi szolgáltatása, értékesítés; árubemutatók rendezése üzleti

célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; értékesítési

bemutatók; termékek és szolgáltatások bemutatása; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök

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

reklámküldemények terjesztése ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör megtartása céljából; beszerzési

szolgáltatások; árucikkek promóciója influenszerek segítségével; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti

promóciós szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; kereskedelmi bemutatók levezetése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztók számára termékek és szolgáltatások kiválasztásával kapcsolatban;

kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; megvásárolni szánt termékek és

áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók számára; online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online rendelési szolgáltatások az éttermi elvitel és

házhozszállítás területén; online rendelési szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; termékek és

szolgáltatások beszerzése más vállalatok számára; piackutatási és -elemzési szolgáltatások; értékesítési promóciós

 szolgáltatások.

 ( 111 )  239.424

 ( 151 )  2022.12.06.

 ( 210 )  M 22 01518

 ( 220 )  2022.06.08.

 ( 732 )  Házak Ásza Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Erkel András, Budapest

 ( 541 )  Nívó ajtó

 ( 511 ) 6    Ajtóbetétek fémből; ajtók építményekhez, fémből; ajtókeretek, ajtótokok fémből; ajtókeretek fémből;
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ajtószerelvények fémből; fém ajtókeret; fém ajtókeretek; fém ajtóprofilok; fémből készült páncélozott ajtók;

fémből készült védőlemezek ajtókhoz; fémből készült ajtóelemek; tűzvédelmi ajtók fémből; tűzálló ajtók fémből;

tűzgátló ajtók fémből; fémből készült ajtórögzítők; ajtóvasalások; ajtó rögzítők fémből; ajtók és ablakok fémből;

ajtókilincsek fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; ajtórugók, nem elektromos; ajtózárak fémből;

biztonsági ajtózárak fémből; fém ajtókilincsek; fém alkatrészek ajtókhoz; fém biztonsági ajtók; külső ajtók

 fémből; fém páncéllemezek ajtókhoz; fém biztonsági ajtószerelvények.

 ( 111 )  239.425

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01520

 ( 220 )  2022.06.09.

 ( 732 )  Forróné Fabók Nikoletta, Csömör (HU)

 Forró Attila János, Csömör (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez;

a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő

árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a

következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a

következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések

[napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló

 készülékek [napenergiás].

 37    Természetes erőforrások kinyerése; napenergia-termelő berendezések karbantartása és javítása; napenergiás

hőtermelő berendezések üzembe helyezése és karbantartása; napenergiás rendszerek üzembe helyezése;

napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; naptetők felszerelése; lakások

napelemes áramellátó rendszereinek üzembe helyezése; napenergiával működő fűtőberendezések karbantartása és

javítása; napenergiás fűtőrendszerek üzembe helyezése; a következő áruk üzembe helyezése: napenergia

kollektorok áramtermeléshez; a következő áruk üzembe helyezése: napenergia panelek, szoláris panelek; a
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következő áruk üzembe helyezése: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő áruk üzembe helyezése:

napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő áruk üzembe helyezése: napenergiával működő

fűtőberendezések; a következő áruk üzembe helyezése: napenergiával működő vízmelegítők; a következő áruk

üzembe helyezése: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő áruk üzembe helyezése: fűtési

hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergia kollektorok

áramtermeléshez; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő

áruk javítása és karbantartása: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő áruk javítása és karbantartása:

napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergiával működő

fűtőberendezések; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergiával működő vízmelegítők; a következő

áruk javítása és karbantartása: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő áruk javítása és

 karbantartása: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás].

 42    Elektromos rendszerek tervezése; fűtőberendezésekkel kapcsolatos műszaki tervezési szolgáltatások;

gépészeti elemzéssel kapcsolatos technológiai tanácsadási szolgáltatások; építészeti és mérnöki szolgáltatások;

mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki tanácsadó szolgáltatások; mérnöki tervezés; elektronikus rendszerek

tervezéséhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki

szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások a környezeti technológia területén; mérnöki szolgáltatások az

energiatechnológia területén; mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia területén; geológiai felmérések

tervezése; integrált áramkörökhöz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; hálózatok létrehozásával kapcsolatos

tervező szolgáltatások; hálózatok tervezése és fejlesztése; napenergia-rendszerek ellenőrzésére, szabályozására és

 megfigyelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése.

 ( 111 )  239.426

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 00750

 ( 220 )  2022.03.18.

 ( 732 )  Gombás Tibor, Nadap (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Arcápolási szolgáltatások; cérnaszálas szemöldökszedési szolgáltatások; kozmetikai arckezelési

szolgáltatások; kozmetikai arckezelés; kozmetikai lézeres bőrkezelés; kozmetikai sminkelési szolgáltatások;

kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai termékek felvitele az arcra; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási

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

szolgáltatások; mikropigmentációs szolgáltatások; online sminktanácsadási szolgáltatások; smink szolgáltatások;

sminkelési tanácsadás és annak alkalmazása; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; sminkszolgáltatások;

sminktanácsadási szolgáltatások online vagy személyesen; szemöldök-festési szolgáltatások;

szemöldök-formázási szolgáltatások; szemöldök-tetoválási szolgáltatások; szemöldökfestési szolgáltatások;

szempilla-festési szolgáltatások; szempilla-hosszabbítási szolgáltatások; szempillafestési szolgáltatások;

szempillagöndörítő szolgáltatások; szépészeti szolgáltatások, különösen szempillák terén; szépségápolás;

szépségápolás emberek részére; szépségszalonok; szépségszalonok szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás;

színelemzés [kozmetikai szolgáltatások]; barnító szalon és szolárium által nyújtott szolgáltatások; gyantás

szőrtelenítés; gyantázási szolgáltatások szőr eltávolítására embereknek; gyógyfürdőben nyújtott szépségápolási

szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások emberek számára; kozmetikai

arckezelési szolgáltatások; kozmetikai kezelés; kozmetikai kezelések; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai

szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai arcápoló szolgáltatások; kozmetikai vizsgálat; szépségápolási kezelések;

szépségápolási tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos

tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; szépséggel kapcsolatos információnyújtás;

szépségszalon szolgáltatások; szőrtelenítés elektrolízissel; szőrtelenítő kezelések; szőrtelenítő szolgáltatások

embereknek; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban; tanácsadás a test- és szépségápolás területén;
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tanácsadás az interneten keresztül a test- és szépségápolás területén; tanácsadási szolgáltatások a sminkelés

területén; tartós smink szolgáltatások; tartós szempillagöndörítési szolgáltatások; testszőrzet-eltávolítással

 kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; végleges szőrtelenítési és szőrcsökkentő szolgáltatások.

 ( 111 )  239.427

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01384

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  INDEX.HU Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Piros Ádám, Budapest

  

( 546 )

 ( 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.

 ( 111 )  239.428

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01394

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  Straub Gergő, Veszprém (HU)

 Bácskai Róbert, Kalocsa (HU)

 ( 740 )  Matók Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

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

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

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

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

 ( 111 )  239.429

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01398

 ( 220 )  2022.05.26.

 ( 732 )  Barocsai Soma, Adony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; hialuronsavat tartalmazó kozmetikumok; kozmetikumok; kozmetikumok egyéni használatra;

kozmetikumok és kozmetikai készítmények; kozmetikumokkal átitatott kendők; nem gyógyhatású
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kozmetikumok; panthenolt tartalmazó kozmetikumok; természetes kozmetikumok; kozmetikumok olajok

 formájában.

 35    Kozmetikumokkal kapcsolatos fogyasztói terméktanácsadás; fogyasztói termékinformációk biztosítása

kozmetikumokkal kapcsolatban; kozmetikumokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások;

kiskereskedelmi szolgáltatások kozmetikumokat tartalmazó dobozok előfizetői alapon történő eladásával

 kapcsolatban.

 ( 111 )  239.430

 ( 151 )  2022.12.06.

 ( 210 )  M 22 01502

 ( 220 )  2022.06.07.

 ( 732 )  Házak Ásza Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Erkel András, Budapest

 ( 541 )  Nívó bútor

 ( 511 )  20    Acélból készült bútorok; acélcsőből készült bútorok; bútorok télikertekbe; bútorok lakásokba, irodákba és

kertekbe; bútorok és lakberendezési tárgyak; bútorok beltéri terráriumokhoz; bútorok előadótermekbe; bútorok

 beltéri akváriumokhoz; bútorok; alumínium kerti bútorok.

 ( 111 )  239.431

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01629

 ( 220 )  2022.06.22.

 ( 732 )  Ikr Agrár Kft., Bábolna (HU)

 ( 740 )  dr. Nyikos György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Táptalajok, trágyák és vegyszerek mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti használatra; biológiai készítmények

 ipari és tudományos felhasználásra.

 ( 111 )  239.432

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01511

 ( 220 )  2022.06.08.

 ( 732 )  Strenner Antal, Veszprém (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok; ízesített üdítőitalok; szénsavas üdítőitalok.

 ( 111 )  239.433

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01513

 ( 220 )  2022.06.08.

 ( 732 )  Liptai László Zsolt, Dunakeszi (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   37    Villanyszerelés.

 ( 111 )  239.434

 ( 151 )  2022.11.24.
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 ( 210 )  M 22 00892

 ( 220 )  2022.04.02.

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  Dr. Csere Sylvia Szonja, Budapest

 ( 541 )  Mentesen is teljesen

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 111 )  239.435

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 21 03414

 ( 220 )  2021.09.23.

 ( 732 )  Italköz Kft., Telki (HU)

 ( 541 )  BORIRODA

 ( 511 )   33    Borok.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  239.436

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01382

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  INDEX.HU Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Piros Ádám, Budapest

  
( 546 )

 ( 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.

 ( 111 )  239.437

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01383

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  Szabó Zalán, Sajószentpéter (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Befolyásoló marketing; célzott marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketingszolgáltatások;

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

hangfelvételek gyártása marketing célokra; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; internetes marketing;

keresőmotoros marketing szolgáltatások; kreatív marketingterv kidolgozására irányuló szolgáltatások; marketing

beszámolók készítése; marketing célú becslések; marketing felmérések tervezése; marketing információk;

marketing információk nyújtása; marketing információk szolgáltatása; marketing kampányok; marketing

koncepciók kidolgozása; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos
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szolgáltatások; marketing stratégiák és koncepciók kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; marketing

szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; marketingszolgáltatások az éttermek területén;

marketingszolgáltatások az utazás területén; marketingszolgáltatások a fogászat területén;

marketingszolgáltatások a honlapforgalom optimalizálása terén; marketing támogatást nyújtó franchise

szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; marketinggel kapcsolatos információnyújtás;

marketinggel kapcsolatos információnyújtás weboldalakon keresztül; marketingrendezvények megrendezése és

lebonyolítása; marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások megbízásából; marketingtervek elkészítése;

marketingtervek kidolgozása; marketingügynökségi szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak

marketingje; online reklám- és marketingszolgáltatások; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és

marketingje; partnerprogram-marketing; pénzügyi marketing; promóciós marketing; promóciós

marketingszolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; reklám és marketing; reklám és marketing

szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és

marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám, marketing és promóciós

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

szolgáltatások; reklámozási és marketingszolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; szájról-szájra

marketing; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing; ügyfélprofil meghatározása

kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti marketing szolgáltatások; videofelvételek készítése marketing

célokra; ruházattal kapcsolatos reklámszolgáltatások; harmadik felek előre fizetett kártyáinak kiskereskedelmi

forgalmazása ruházat vásárlásához; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; kiskereskedelmi

csomagküldő szolgáltatások ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi ruházati csomagküldési

szolgáltatások; online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők

értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi

 szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.438

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01131

 ( 220 )  2022.04.27.

 ( 732 )  DRPG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Lehner Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

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

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

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

 ( 111 )  239.439

 ( 151 )  2022.11.24.
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 ( 210 )  M 22 01381

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  INDEX.HU Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Piros Ádám, Budapest

  

( 546 )

 ( 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.

 ( 111 )  239.440

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01385

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  INDEX.HU Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Piros Ádám, Budapest

  

( 546 )

 ( 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.

 ( 111 )  239.441

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01130

 ( 220 )  2022.04.27.

 ( 732 )  DRPG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Lehner Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
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 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

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

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

 ( 111 )  239.442

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01137

 ( 220 )  2022.04.28.

 ( 732 )  Grabowski Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  239.443

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 00781

 ( 220 )  2022.03.22.

 ( 732 )  Nádudvari Élelmiszer Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nádudvar (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 ( 111 )  239.444

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 00710

 ( 220 )  2022.03.11.

 ( 732 )  Wéberné Gál Bernadett Éva, Ellend (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Asztaldíszek.

 ( 111 )  239.445

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 01026

 ( 220 )  2022.04.19.

 ( 732 )  Lederle Ralph Friedrich, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 9    CD-ROM-ok; hanglemezek; hangfelvételek; hangfelvétel-hordozók; hangrögzítő szalagok; kompaktlemezek,

CD-k; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok; letölthető zenei hangfelvételek;

videoszalagok; média tartalmak; letölthető multimédiás fájlok; audio felvételek; audiovizuális felvételek;

felvételek [hangfelvételek]; fényképészeti film [exponált]; fényképészeti média [filmek, exponáltak]; internetről

letölthető digitális zene; lemezek, melyek rájuk mentett képeket tartalmaznak; lemezek, melyek rájuk mentett

hangokat tartalmaznak; letölthető digitális fényképek; letölthető digitális zene; letölthető hangfelvételek;

letölthető képsorok; letölthető kiadványok, publikációk; letölthető média; letölthető poszterek; letölthető

rajzfilmek; műsoros audio szalagok; műsoros digitális hangszalagok; műsoros interaktív CD-k; műsoros kazetták;

műsoros magnókazetták; műsoros mozgófilmes videók; műsoros, nem zenés hangszalagok; műsoros, nem zenés

videoszalagok; műsoros zenei CD-k; műsoros zenei videók; számítógépes adatbázisból vagy internetről letölthető

digitális zene; számítógépes hordozókon rögzített elektronikus kiadványok; USB webkulcsok előreprogramozott

weboldal URL-ek betöltésére; videofelvételek; videofilmek; videocastok; podcastok; rajzfilmek; rögzített videók;

virtuális valóság modellek; divatszemüvegek; napszemüvegek; szemüveg alkatrészek; borítók

napszemüvegekhez; divatos napszemüvegek; napszemüveg keretek; szemüveg- és napszemüvegtokok; karate

fejvédők; fejfedők mint védősisakok; fejfedők sporttevékenységekhez, sérülések elleni védelemre; kerékpáros

 szemüvegek; motoros szemüvegek.

  25    Bandana kendők; baseball sapka; pólók; csuklómelegítők; sport sapkák és baseball sapkák.

 41    Élő előadások bemutatása; előadóművészek szolgáltatásai; zenés koncertek; koncertek mint szórakoztatási

szolgáltatások; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; élő zenei koncertek; rádiós zenei koncertek; rádió- és

televízióműsorok készítése; szórakoztatás; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés

céljából; online szórakoztatás; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene

terén; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem

letölthető]; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; szövegek kiadása; szövegek kiadása

elektronikus média formájában; zenei szövegek kiadása; zenekarok szolgáltatásai; élő zenekari előadások; zenés

szórakoztatás zenekarok által; dalszerzés mozifilmekhez; hanganyagok készítése; multimédiás szórakoztatás

biztosítása weboldalon keresztül; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; szórakoztató

anyagok készítése videók formájában; szórakoztató hangfelvételek gyártása; zenei előadás; zenei produkciók; élő

 rockzenekari fellépések bemutatása; koncertek bemutatása.

 ( 111 )  239.446

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 01230

 ( 220 )  2022.05.10.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  239.447

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 00961

 ( 220 )  2022.04.11.

 ( 732 )  Tagyon Birtok Kft., Tagyon (HU)
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholos italok, sörök kivételével; bor, fröccs, pezsgő, pálinka.

  43    Vendéglátás, éttermek, borozók; szállásadás, szállodák, panziók.

 ( 111 )  239.448

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 00832

 ( 220 )  2022.03.29.

 ( 732 )  Perfect Nails Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Műköröm alapanyagok, műköröm segédanyagok, műköröm kellékek.

  41    Műköröm oktatás.

 ( 111 )  239.449

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 01032

 ( 220 )  2022.04.19.

 ( 732 )  Új Ház Zrt., Tényő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Tetőfedő anyagok fémből.

  19    Tetőfedő anyagok, nem fémből.

  35    Építőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.450

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 01029

 ( 220 )  2022.04.19.

 ( 732 )  GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  GLOBUS, magában is finom

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 ( 111 )  239.451
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 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 00722

 ( 220 )  2022.03.17.

 ( 732 )  Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek, termékek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati termékek, készítmények; gyógyszerek humángyógyászati

használatra, vagy állatorvosi célokra; váz- és izomrendszeri, valamint ízületi betegségek kezelésére szolgáló

gyógyszerek; ízületi és izomfájdalmak kezelésére szolgáló gyógyszerek; gyulladásgátló és reuma-elleni

gyógyszerek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

 adaptált diétás élelmiszerek; speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek.

  10    Gyógyászati készülékek és eszközök; gyógyászati segédeszközök; orvostechnikai eszközök.

 ( 111 )  239.452

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 01030

 ( 220 )  2022.04.19.

 ( 732 )  GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  GLOBUS, önmagában is finom.

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 ( 111 )  239.453

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 01033

 ( 220 )  2022.04.19.

 ( 732 )  Szülőföld Alapítvány, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Slezák Erzsébet, Pécs

  

( 546 )

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

 ( 111 )  239.454

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 21 03070

 ( 220 )  2021.08.23.

 ( 732 )  Simon Mária, Gyomaendrőd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Masszázs waxok; masszázs olajok- és tejek; masszázsgyertyák kozmetikai célokra; testápolási cikkek.
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 10    Masszázs készülékek; masszírozó berendezéssel felszerelt terápiás készülékek; masszázsgolyók; thermo

 masszázspárnák; vibromasszázs készülékek.

  41    Oktatás; nevelés; szakmai képzés; masszázs tanfolyamok szervezése; masszázsoktatás.

 44    Emberi egészségügyi szolgáltatások; terápiás testkezelések; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások;

 kozmetikai testkezelések; szépségápolási tanácsadás.

 ( 111 )  239.455

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 01685

 ( 220 )  2022.06.29.

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gabonakészítmények; gabonaszeletek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; müzli; snack ételek [gabona

 alapú]; zab alapú ételek.

 ( 111 )  239.456

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 00393

 ( 220 )  2022.02.10.

 ( 732 )  Egri Katalin Ágota, Veresegyház (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé; tea; cukor; nádcukor; csokoládé; édességek, beleértve a kávé, kakaó, mandula és mogyoró alapú

 édességeket is.

 35    Kávé, tea, cukor, nádcukor, cukorka, csokoládé, édességek, beleértve a kávé, kakaó, mandula és mogyoró

 alapú édességek kis- és nagykereskedelme, beleértve az interneten történő kereskedelmet is.

 ( 111 )  239.457

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 01149

 ( 220 )  2022.05.02.

 ( 732 )  Horváth Zsolt, Diósd (HU)

 Szántó Csaba, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

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

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

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

 ( 111 )  239.463

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 21 04158

 ( 220 )  2021.12.09.

 ( 732 )  Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

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

 ( 541 )  JNTL CONSUMER HEALTH

 ( 511 ) 3    Gyógyszermentes arc- és testápoló termékek, úgymint tisztítószerek, testápolók, krémek, eldobható, vegyi

anyagokkal vagy vegyületekkel impregnált törlőkendők a személyi higiéniához, törlőkendők és betétek,

bőrradírok, hidratáló krémek és fényvédő krémek; arcmaszkok; arcpakolások; öregedésgátló krémek és

gyógyszermentes öregedésgátló szérumok; borotvazselé; napvédő krém, azaz naptej; gyógyszermentes mellkasi

bedörzsölő krémek, nem orvosi vagy terápiás felhasználáshoz; gyógyszermentes pelenkakiütés elleni testápolók,

kenőcsök és krémek; kozmetikumok, úgymint bronzosító, ajakceruza, szájfény, ajakbalzsam, ajakfesték és

ajakalapozó, folyékony alapozó, kompakt alapozó és arcpúder, szempillaspirál, szemhéjfesték, szemceruza,

sminkeltávolító; hajápoló készítmények; hajápoló termékek, úgymint samponok, kondicionálók, zselék, habok,

spray-k, hajápolók, szérumok, kenőcsök, balzsamok, puhítószerek, táplálók, olajok és gyógyszermentes

helyreállító kezelések; baba piperecikkek, úgymint babaolaj; babapúder; testápoló; bőrápoló; hajsamponok és

kondicionálók; hajkifésülő szerek; baba kölni; vattapamacsok személyes használatra; előnedvesített

mosdókendők; gyógyszermentes szájvíz; gyógyszermentes feloldódó lapocskák szájápolásra; gyógyszermentes

 leheletfrissítő feloldódó lapocskák; gyógyszermentes leheletfrissítők; fogkrém.

5    Ragtapaszok; sebkötözőszerek, úgymint ragtapaszok, gézpárnák, gézszivacsok, orvosi ragasztószalag, pólyák

és kötszerek bőrsérülésekhez; elsősegélycsomagok; antibiotikumok égési sérülések, általános és helyi bakteriális

és vírusos fertőzések kezelésére; helyi fertőtlenítő spray a fertőzések elleni védekezéshez és a

fájdalomcsillapításhoz; gyógyszeres ajakápoló készítmények; antiszeptikus és antibakteriális készítmények

sebkezeléshez; orvosi tisztítószerek a sebgyógyításhoz; kézfertőtlenítő és fertőtlenítő készítmények; gyógyszeres

bőrápoló készítmények a pattanások kezelésére; gyógyszerkészítmények integumentális állapotok kezelésére,

úgymint, testápolók, zselék, bőrápoló oldatok; gyógyszeres bőrápoló készítmények, úgymint testápolók, gélek,

ionizálók, tisztítószerek, hidratálók, hámlasztók, olajok és ionizálók; gyógyszeres napozó készítmények, úgymint

napfény blokkolók, napvédő készítmények és naptejek; gyógyszeres bőrápoló készítmények az ekcéma

kezelésére; gyógyszeres öregedésgátló bőrápoló készítmények; gyógyszeres pelenka kiütés elleni krém;

vitaminok; vitamincseppek; gumicukor vitaminok; torokfertőtlenítő tabletták; a torokfájás enyhítésére szolgáló

készítmények; köhögéscsillapító szirup; köhögéscsillapító készítmények; étrend-kiegészítők és

táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítők az immunrendszer támogatására; természetes alvássegítő készítmények;

csecsemők bélgázosodásának és gyomorpanaszainak kezelésére szolgáló grippervíz-készítmények; orrmelléküreg

dugulás kezelésére szolgáló készítmények; étrend-kiegészítő az emésztés elősegítésére; probiotikus

étrend-kiegészítők; orrspray készítmény; gyógyszerkészítmények a felső légúti tünetek enyhítésére és

megelőzésére; orr duzzanatának csökkentésére szolgáló szerek; gyógyfürdőkúra készítmény az irritált, viszkető,

gyulladt bőr megnyugtatására és enyhítésére; gőzfürdő termékek a megfázás kezelésére; fájdalomcsillapítók;

antihisztaminok; allergia kezelésére szolgáló készítmények; nyugtatók; orrmelléküreg dugulás kezelésére

szolgáló készítmények; helyi fájdalomcsillapítók; viszketés elleni gélek és krémek; gyógyszeres szájvíz;

szemészeti készítmények; szemcseppek; gyógyszerészeti hasmenés elleni készítmények; gyógyszerkészítmények,

úgymint savcsökkentők és savlekötők a gyomor-bélrendszeri rendellenességek kezelésére; dohányzásról való

leszokást elősegítő gyógyszerkészítmények; gyógyszerészeti eszközök, vagyis a dohányzásról való leszokáshoz
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 használatos szájspray-k; gyógyszeres hajnövesztő szerek.

 10    Orvosi eszköz és készülék bőrbetegségek kozmetikai és orvosi kezelésére; öntapadós kompressziós

kötszerek orvosi célokra; melegítő vagy hűsítő csomagocskák terápiás célokra; hőleadást elősegítő pakolások

 terápiás célokra.

  21    Fogselyem, fogköztisztítók, utántöltők fogselyemhez; fogkefék.

 35    Fogyasztói termékinformációk biztosítása bőr- és hajápolással, fényvédelemmel, wellnesszel, egészséggel

és egészséges életmóddal, fitnesszel, táplálkozással és életmód-wellnesszel kapcsolatban; bőr- és hajápolási

termékekkel, fényvédő termékekkel, fogászati termékekkel, köhögés kezelésére szolgáló termékekkel, megfázás

kezelésére szolgáló termékekkel, allergia kezelésére szolgáló termékekkel, táplálkozási termékekkel kapcsolatos

 online kiskereskedelmi bolti szolgáltatások.

 41    Oktatási szolgáltatások, amelyek online programok lebonyolítása a szépség, az egészségügy, a terhesség, a

gyermeknevelés, a babagondozás és a gyermekgondozás területén, valamint az ezekkel terjesztett nyomtatható

oktatási anyagok a bőrről és az egészségügyről; nem letölthető oktatási anyagok biztosítása cikkek és

prospektusok formájában a szépség és egészségügy területén; online, nem letölthető kiadványok biztosítása

 szépségápolással és egészséggel kapcsolatos cikkek, hírlevelek és blogok formájában.

 42    Termékkutatás és -fejlesztés a szépség, wellness, allergia, nevelés, gyermekgondozás, babaápolás és

 egészségügyi termékek területén.

 44    Információnyújtás a fogyasztói termékek, szépségápolás, egészségügy, wellness, allergia, táplálkozás,

 terhesség, gyermeknevelés, babagondozás és gyermekgondozás területén.

 ( 111 )  239.464

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 21 02915

 ( 220 )  2021.07.29.

 ( 732 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 740 )  Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; aludttej; erjesztett tejes italok

étkezési célra; fermentált sült tej; kefir; kókuszdió tej alapú italok; kókusztej; kókuszvaj; magas fehérje tartalmú

tej; mandulatej; mandulatej alapú italok; margarin; milk shake-ek; mogyorótej; mogyoróvaj; növényi alapú

tejszín; rizstej; sűrített tej; szójatej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor;

tejsavbaktériumot tartalmazó italok; tejsavó; tejszínhab; tejszín (tejtermékek); tejtermékek; túró; vajkrém; zabtej;

 étkezési olajok és zsírok; fűszervajak.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; 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; fűszerek, fűszersók; jég [fagyott víz].

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

 ( 111 )  239.466

 ( 151 )  2022.11.29.
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 ( 210 )  M 22 01050

 ( 220 )  2022.04.21.

 ( 732 )  Pálinkásné Vigh Andrea, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Bilkei-Gorzó Dávid, Budapest

 ( 541 )  Almafa Fejlesztőház és Mozgásstúdió, Pedagógiai Műhely

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

 ( 111 )  239.467

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 00787

 ( 220 )  2022.03.23.

 ( 732 )  Central Chemical Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 1    Fagyálló anyagok; fagyálló folyadékok; tisztító vegyszerek; vegyi adalékanyagok; vegyi adalékanyagok

víztisztításhoz; fagyás elleni adalékanyagok; vegyi adalékanyagok lerakódás megakadályozására; vegyi

adalékanyagok zavarosság megakadályozására; vegyi adalékanyagok fagyás elleni védelemhez;

fémtartósítószerek [vegyi]; fémek bevonására használt vegyszerek; fémkonzerválók [vegyszer]; fémek kezelésére

használt vegyszerek; fémfelületek kezeléséhez használt vegyszerek; vegyi készítmények lerakódások

eltávolítására fémekről; vegyi készítmények korrózió meggátlására; korrózióállóságot fokozó kezelésre használt

vegyszerek; korrózió megakadályozására használt vegyi adalékok fűtőanyagokhoz; korrózió megelőzésére

szolgáló vegyi anyagok; impregnálószerek; fagyálló vegyszerek; vegyszerek tisztítóhatás-fokozók formájában;

hűtőanyagok; vegyi adalékanyagok hűtőanyagokhoz; vízkőképződést gátló vegyi készítmények vízzel működő

 hűtő- és fűtőrendszerekben; fűtőrendszerekhez és hűtőrendszerekhez használt öblítőszerek.

3    Tisztítószerek; tisztító folyadékok; tisztító oldatok; tisztítóspray-k; vegyi tisztítókészítmények háztartási

célokra; tisztítóanyagok fémekhez; vegytisztító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra;

tisztító zselék; tisztító hab; tisztítóolajok; tisztítóbalzsamok; tisztító habok; tisztító krémek; ammónia

 [tisztítószer]; maró tisztítószerek; emulgeáló oldószeres tisztítók; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra.

6    Fém szeparációs tartályok, elválasztó tartályok; folyadéktárolók [tartályok] fémből; gáztároló tartályok

fémből; üresen árusított acéltartályok; tárolók [fémszerkezetek]; fémtartályok, tároló hordók; ivóvíz tárolók

 fémből; fém víztárolók [szerkezetek]; acél tágulási tartályok; szénacél tartályok, tárolók.

 11    Hőszivattyúk, hőpumpák; levegő hőszivattyús vízmelegítők; energia feldolgozására szolgáló hőszivattyúk,

hőpumpák; melegvizes bojlerek; kazánok, bojlerek; háztartási bojlerek; elektromos bojlerek, vízmelegítők;

kazánok, bojlerek fűtőrendszerekben való használatra; elektromos bojlerek, kazánok központi fűtési

rendszerekhez; bojlerek, kazánok melegvíz-szolgáltató berendezésekhez; központi fűtési berendezések részét

képező kazánok, bojlerek; akkumulációs bojlerek; kazánok, bojlerek fűtőberendezésekhez; berendezések

központi fűtéshez; elektromos melegítő-tárolók; elektromos vízmelegítő készülékek; elektromosan melegített

forróvizes tartályok; forróvizes berendezések; forróvíztartályok; fűtőberendezések tárolókhoz, tartályokhoz;

fűtőberendezések [víz]; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkészülékek és -berendezések; gázbojlerek

vízmelegítéshez; gázkazánok, gázbojlerek; gáztüzelésű vízmelegítők; gázzal működő vízmelegítők háztartási

célokra; tárolós vízmelegítők; vízforraló kazánok; vízmelegítők és bojlerek, kazánok; vízmelegítők; vízmelegítő

berendezések; puffertárolók; rozsdamentes acél puffertárolók; zománcozott használati melegvíz tárolók;

rozsdamentes acél használati melegvíz tárolók; indirekt tárolók; hűtőtartályok [gáz]; gázhűtő berendezések;

gázüzemű fűtőberendezések; gázégető berendezések; gázüzemű hőgenerátorok; gáztüzelésű kazánok; gáztüzelésű

fűtőberendezések; gázmelegítő berendezések; szikragyújtók gázkészülékekhez; fűtőberendezések gáznemű

fűtőanyagokhoz; gázüzemű központi fűtőberendezések; gázüzemű helyiségfűtő berendezések; gázbojlerek

[kivéve gépalkatrészek]; gáztüzelésű térfűtő berendezések; gáztüzelésű térfűtő készülékek; gáztüzelésű

helyiségfűtő berendezések; gázfűtésű vízmelegítők [háztartási használatra]; gázkazánok központi fűtési
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rendszerekhez; gáztüzelésű kazánok háztartási melegvíz előállítására; elzárószelepek, mint gázkészülékek

biztonsági részei; elzárócsapok, mint gázkészülékek biztonsági készülékei; szabályozó és biztonsági tartozékok

gázvezetékekhez; égők, égőfejek gáz kazánegységekben történő elégetésére; gáztüzelésű kisegítő kazánegységek

háztartási központi fűtéshez; gáztüzelésű kisegítő kazánegységek háztartási melegvíz rendszerekhez; hőcserélők;

hőcserélők központi fűtési célokra; hőkezelő berendezések; hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőtárolók;

hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei]; hővisszanyerő berendezések; vízhűtők; vízlágyítók;

víztisztítók; vízkezelő berendezések vízlágyításra; vízkezelő berendezések víztisztításra; vízszűrő berendezések;

vízszűrő készülékek; vízkezelő berendezések; vízkezelő egységek; vízkezelő készülékek; vízszűrő egységek;

vízhűtő berendezések; vízhűtő készülékek; vízlágyító egységek; víztisztító készülékek; víztisztító berendezés;

víztisztító szűrők; vízlágyítók [készülékek]; ipari víztisztítók; vízszabályozó berendezések; vízszabályozó

szelepek; szűrők víztisztítókhoz; vízkezelő egységek víz levegőztetéséhez és keringetéséhez; szűrőpatronok

[vízkezelő berendezések]; ozmózisos vízkezelő berendezések; szűrők vízellátó berendezésekhez; automata

vízelosztó berendezések; vízelosztó szerelvények fűtéshez; légtelenítők vízelosztó berendezésekhez; ipari

víztisztító berendezések; membrános víztisztító berendezések; vízszűrésre szolgáló membránok; víztisztítók

háztartási célokra; klórozó egységek vízkezeléshez; szűrőkészülékek vízszolgáltató berendezésekhez; légtelenítők

vízszolgáltató készülékekhez; víz mésztelenítésére szolgáló berendezések; vezetékes víz tisztító berendezések;

háztartási vezetékes víz szűrők; vízszűrő eszközök [kivéve gépek]; vízszűrő berendezések ipari használatra;

vízszűrő berendezések háztartási használatra; üresen árusított vízszűrő palackok; szűrőelemek vízellátó tartályok

légtelenítőihez; membránszűrő egységek vízkezelő készülékekhez; vízlágyító készülékek és berendezések;

víztisztító készülékek és gépek; vízmelegítők [melegvíz ellátó rendszerekhez]; elektromos víztisztítók háztartási

célokra; vízkezelésre használt ionizáló berendezések; fordított ozmózisos membránszűrők vízkezeléshez;

berendezések vízszolgáltatás vezérlésére, ellenőrzésére; ultraibolya sterilizáló készülékek [vízkezelő

berendezések]; vegyi sterilizáló készülékek [vízkezelő berendezések]; fordított ozmózis szűrőegységek [vízkezelő

berendezések]; hőszabályozó szelepek [vízellátó berendezések részei]; elektromos víztisztító szűrők [nem gépek];

víztisztító, sótlanító és szabályozó berendezések; áramlásgátlók reverz ozmózisos víztisztító egységekhez; ivóvíz

előállítására szolgáló víztisztító egységek; elektromos víztisztító szűrők háztartási célokra; reverz ozmózist

alkalmazó vízsótalanító berendezések; égők, kazánok és fűtő/melegítőkészülékek; hűtőberendezés; hűtőtartályok

[elektromos]; hűtőberendezések és -felszerelések; nyomás alatti víztározók; nyomás alatti víztartályok;

nyomástartó tartályok sterilizáláshoz; víztárolók; fűtőelemek, fűtőtestek; fűtőberendezések; elektromos

fűtőelemek; elektromos fűtőtestek; elektromos fűtőszálak; fűtőbojlerek/-kazánok; elektromos fűtőberendezések;

fűtő berendezésekhez használt hűtőbordák; folyadékhűtő készülékek; folyadékhűtő berendezések; folyadékhűtő

 készülékek alkatrészei; folyadékhűtő berendezések alkatrészei.

 ( 111 )  239.468

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 01035

 ( 220 )  2022.04.20.

 ( 732 )  BIOFILTER Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Stegmajer Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Étkezési olajok; étkezési olajok ételek elkészítéséhez; canola olaj, repceolaj; olajkeverék [étkezési]; növényi

zsírok étkezési felhasználásra; növényi olajok étkezési célra; olajok, étkezési; napraforgóolaj, étkezési; növényi

 zsírok főzéshez; zsírok, étkezési; pálmaolaj táplálkozási használatra.

 39    Áruszállítás és raktározás; áruszállítás és tárolás; folyékony hulladék begyűjtése; hulladékszállítás;

 hulladékok elszállítása; hulladék szállítása hulladéklerakó helyekre; hulladékszállítási szolgáltatások.

 40    Újrahasznosítás és hulladékkezelés; hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladék újrahasznosítás; hulladék

újrahasznosításával kapcsolatos tájékoztatás; hulladékkezelés [újrahasznosítás]; hulladékkezelési szolgáltatások
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[újrahasznosítás]; hulladékanyagok kezelése; hulladékból visszanyert anyagok kezelése; hulladékkezelés;

hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékmegsemmisítés; hulladékok és újrahasznosítható anyagok szétválasztása;

 hulladékok kezelése [átalakítása].

 ( 111 )  239.469

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 01037

 ( 220 )  2022.04.20.

 ( 732 )  Rétfalvi Flóra Anna, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csépány Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  239.470

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 00788

 ( 220 )  2022.03.23.

 ( 732 )  Central Chemical Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Fagyálló anyagok; fagyálló folyadékok; tisztító vegyszerek; vegyi adalékanyagok; vegyi adalékanyagok

víztisztításhoz; fagyás elleni adalékanyagok; vegyi adalékanyagok lerakódás megakadályozására; vegyi

adalékanyagok zavarosság megakadályozására; vegyi adalékanyagok fagyás elleni védelemhez;

fémtartósítószerek [vegyi]; fémek bevonására használt vegyszerek; fémkonzerválók [vegyszer]; fémek kezelésére

használt vegyszerek; fémfelületek kezeléséhez használt vegyszerek; vegyi készítmények lerakódások

eltávolítására fémekről; vegyi készítmények korrózió meggátlására; korrózióállóságot fokozó kezelésre használt

vegyszerek; korrózió megakadályozására használt vegyi adalékok fűtőanyagokhoz; korrózió megelőzésére

szolgáló vegyi anyagok; impregnálószerek; fagyálló vegyszerek; vegyszerek tisztítóhatás-fokozók formájában;

hűtőanyagok; vegyi adalékanyagok hűtőanyagokhoz; vízkőképződést gátló vegyi készítmények vízzel működő

 hűtő- és fűtőrendszerekben; fűtőrendszerekhez és hűtőrendszerekhez használt öblítőszerek.

3    Tisztítószerek; tisztító folyadékok; tisztító oldatok; tisztítóspray-k; vegyi tisztítókészítmények háztartási

célokra; tisztítóanyagok fémekhez; vegytisztító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra;

tisztító zselék; tisztító hab; tisztítóolajok; tisztítóbalzsamok; tisztító habok; tisztító krémek; ammónia

 [tisztítószer]; maró tisztítószerek; emulgeáló oldószeres tisztítók; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra.

6    Fém szeparációs tartályok, elválasztó tartályok; folyadéktárolók [tartályok] fémből; gáztároló tartályok

fémből; üresen árusított acéltartályok; tárolók [fémszerkezetek]; fémtartályok, tároló hordók; ivóvíz tárolók

 fémből; fém víztárolók [szerkezetek]; acél tágulási tartályok; szénacél tartályok, tárolók.

 11    Hőszivattyúk, hőpumpák; levegő hőszivattyús vízmelegítők; energia feldolgozására szolgáló hőszivattyúk,

hőpumpák; melegvizes bojlerek; kazánok, bojlerek; háztartási bojlerek; elektromos bojlerek, vízmelegítők;

kazánok, bojlerek fűtőrendszerekben való használatra; elektromos bojlerek, kazánok központi fűtési

rendszerekhez; bojlerek, kazánok melegvíz-szolgáltató berendezésekhez; központi fűtési berendezések részét

képező kazánok, bojlerek; akkumulációs bojlerek; kazánok, bojlerek fűtőberendezésekhez; berendezések

központi fűtéshez; elektromos melegítő-tárolók; elektromos vízmelegítő készülékek; elektromosan melegített

forróvizes tartályok; forróvizes berendezések; forróvíztartályok; fűtőberendezések tárolókhoz, tartályokhoz;
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fűtőberendezések [víz]; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkészülékek és -berendezések; gázbojlerek

vízmelegítéshez; gázkazánok, gázbojlerek; gáztüzelésű vízmelegítők; gázzal működő vízmelegítők háztartási

célokra; tárolós vízmelegítők; vízforraló kazánok; vízmelegítők és bojlerek, kazánok; vízmelegítők; vízmelegítő

berendezések; puffertárolók; rozsdamentes acél puffertárolók; zománcozott használati melegvíz tárolók;

rozsdamentes acél használati melegvíz tárolók; indirekt tárolók; hűtőtartályok [gáz]; gázhűtő berendezések;

gázüzemű fűtőberendezések; gázégető berendezések; gázüzemű hőgenerátorok; gáztüzelésű kazánok; gáztüzelésű

fűtőberendezések; gázmelegítő berendezések; szikragyújtók gázkészülékekhez; fűtőberendezések gáznemű

fűtőanyagokhoz; gázüzemű központi fűtőberendezések; gázüzemű helyiségfűtő berendezések; gázbojlerek

[kivéve gépalkatrészek]; gáztüzelésű térfűtő berendezések; gáztüzelésű térfűtő készülékek; gáztüzelésű

helyiségfűtő berendezések; gázfűtésű vízmelegítők [háztartási használatra]; gázkazánok központi fűtési

rendszerekhez; gáztüzelésű kazánok háztartási melegvíz előállítására; elzárószelepek, mint gázkészülékek

biztonsági részei; elzárócsapok, mint gázkészülékek biztonsági készülékei; szabályozó és biztonsági tartozékok

gázvezetékekhez; égők, égőfejek gáz kazánegységekben történő elégetésére; gáztüzelésű kisegítő kazánegységek

háztartási központi fűtéshez; gáztüzelésű kisegítő kazánegységek háztartási melegvíz rendszerekhez; hőcserélők;

hőcserélők központi fűtési célokra; hőkezelő berendezések; hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőtárolók;

hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei]; hővisszanyerő berendezések; vízhűtők; vízlágyítók;

víztisztítók; vízkezelő berendezések vízlágyításra; vízkezelő berendezések víztisztításra; vízszűrő berendezések;

vízszűrő készülékek; vízkezelő berendezések; vízkezelő egységek; vízkezelő készülékek; vízszűrő egységek;

vízhűtő berendezések; vízhűtő készülékek; vízlágyító egységek; víztisztító készülékek; víztisztító berendezés;

víztisztító szűrők; vízlágyítók [készülékek]; ipari víztisztítók; vízszabályozó berendezések; vízszabályozó

szelepek; szűrők víztisztítókhoz; vízkezelő egységek víz levegőztetéséhez és keringetéséhez; szűrőpatronok

[vízkezelő berendezések]; ozmózisos vízkezelő berendezések; szűrők vízellátó berendezésekhez; automata

vízelosztó berendezések; vízelosztó szerelvények fűtéshez; légtelenítők vízelosztó berendezésekhez; ipari

víztisztító berendezések; membrános víztisztító berendezések; vízszűrésre szolgáló membránok; víztisztítók

háztartási célokra; klórozó egységek vízkezeléshez; szűrőkészülékek vízszolgáltató berendezésekhez; légtelenítők

vízszolgáltató készülékekhez; víz mésztelenítésére szolgáló berendezések; vezetékes víz tisztító berendezések;

háztartási vezetékes víz szűrők; vízszűrő eszközök [kivéve gépek]; vízszűrő berendezések ipari használatra;

vízszűrő berendezések háztartási használatra; üresen árusított vízszűrő palackok; szűrőelemek vízellátó tartályok

légtelenítőihez; membránszűrő egységek vízkezelő készülékekhez; vízlágyító készülékek és berendezések;

víztisztító készülékek és gépek; vízmelegítők [melegvíz ellátó rendszerekhez]; elektromos víztisztítók háztartási

célokra; vízkezelésre használt ionizáló berendezések; fordított ozmózisos membránszűrők vízkezeléshez;

berendezések vízszolgáltatás vezérlésére, ellenőrzésére; ultraibolya sterilizáló készülékek [vízkezelő

berendezések]; vegyi sterilizáló készülékek [vízkezelő berendezések]; fordított ozmózis szűrőegységek [vízkezelő

berendezések]; hőszabályozó szelepek [vízellátó berendezések részei]; elektromos víztisztító szűrők [nem gépek];

víztisztító, sótlanító és szabályozó berendezések; áramlásgátlók reverz ozmózisos víztisztító egységekhez; ivóvíz

előállítására szolgáló víztisztító egységek; elektromos víztisztító szűrők háztartási célokra; reverz ozmózist

alkalmazó vízsótalanító berendezések; égők, kazánok és fűtő/melegítőkészülékek; hűtőberendezés; hűtőtartályok

[elektromos]; hűtőberendezések és -felszerelések; nyomás alatti víztározók; nyomás alatti víztartályok;

nyomástartó tartályok sterilizáláshoz; víztárolók; fűtőelemek, fűtőtestek; fűtőberendezések; elektromos

fűtőelemek; elektromos fűtőtestek; elektromos fűtőszálak; fűtőbojlerek/-kazánok; elektromos fűtőberendezések;

fűtő berendezésekhez használt hűtőbordák; folyadékhűtő készülékek; folyadékhűtő berendezések; folyadékhűtő

 készülékek alkatrészei; folyadékhűtő berendezések alkatrészei.

 ( 111 )  239.471

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 01046

 ( 220 )  2022.04.21.

 ( 732 )  Dr. Boros Anita, Porcsalma (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 1    Antioxidánsok kozmetikumok gyártásában való használatra; kozmetikumok gyártásához használt

 teakivonatok; vitaminok kozmetikumok gyártásában történő felhasználásra.

3    Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; balzsamok nem

gyógyászati célokra; basma [kozmetikai színező]; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő

krémek; cédrusolaj; dekormatricák kozmetikai használatra; esszenciális olajok; fehérítő sók; fehérítő

[színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; fitokozmetikai készítmények; fogfehérítő csíkok;

gyermekkozmetikai cikkek; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló

szappan; jázminolaj; kenőcsök kozmetikai célokra; kollagénkészítmények kozmetikai célokra; kozmetikai célú

folyadékok, oldatok; kozmetikai festékek; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai készítmények

fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz;

kozmetikumok szemöldökhöz; krémek bőrökhöz; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan;

mandulatej kozmetikai használatra; masszázsgyertyák kozmetikai célokra; masszázs zselék, gélek, nem

gyógyászati célokra; menta esszencia [illóolaj]; menta illatszerekhez; micellás víz; műszempillák; naptejek;

napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; olajok kozmetikai célokra; olajok parfümökhöz és

illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; olajok tisztítási célokra; összehúzó/vérzéselállító szerek

kozmetikai használatra; parfümvizek, illatosított vizek; petróleumzselé kozmetikai célokra; pézsma [illatszer];

ragasztószerek kozmetikai használatra; ragasztószerek műszempillákhoz; rózsaolaj; sminkeltávolító

készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító készítményekkel átitatott vattapamacsok; sminkeltávolító,

sminklemosó készítmények; szemöblítők, nem gyógyászati használatra; színezékek pipere használatra;

szőrtelenítő gyanta; szőrtelenítők; testápolási cikkek; testcsillám; testfestékek (kozmetikumok); tisztító tejek

kozmetikai használatra; vatta kozmetikai használatra; vattapálcikák kozmetikai célokra; virágkivonatok

 [illatszerek]; zselés szempárnák kozmetikai célokra; zsírok kozmetikai célokra; esszenciális citromolaj; smink.

 4    Lanolin kozmetikumok gyártásához; lignit; ligroin; méhviasz; méhviasz kozmetikai szerek gyártásához.

  42    Kozmetikai kutatás.

  44    Szépségszalonok.

 ( 111 )  239.472

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 01641

 ( 220 )  2022.06.23.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  ENTAXOR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  239.481

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 00208

 ( 220 )  2022.01.24.

 ( 732 )  Dr. Kalmár Mendel Gergely Kornél, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Elixírek (gyógyászati készítmények); étrend-kiegészítő enzimek; növényi kivonatok gyógyszerészeti

 felhasználásra; oldatok, folyatékok gyógyszerészeti használatra.
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  30    Gabona készítmények.

  31    Friss fokhagyma.

 ( 111 )  239.482

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 01322

 ( 220 )  2022.05.19.

 ( 732 )  Yosefian Eran, Üröm (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert, Budapest

 ( 541 )  Emyla

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

 eszenciaolajok.

 ( 111 )  239.483

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 00923

 ( 220 )  2018.03.15.

 ( 732 )  GTT Communications, Inc., Mclean Virginia (US)

 ( 300 )  87630257 2017.02.10. US

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GTT

 ( 511 )  38    Távközlési szolgáltatások biztosítása, nevezetesen a szélessávú hálózatépítés, internet-hozzáférés, hang-,

 információs és irányított szolgáltatások.

 ( 111 )  239.484

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 00203

 ( 220 )  2022.01.23.

 ( 732 )  Hamvas Brigitta, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balázs Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GHOO

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

 ( 111 )  239.485

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 01779

 ( 220 )  2022.07.06.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Befolyásoló marketing; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; marketing szolgáltatások; rádiós reklámozás;

 televíziós reklámozás; vállalati kommunikációs szolgáltatások; szponzorok felkutatása.

 41    Nem reklámcélú szövegek publikálása; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztató
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rendezvények lebonyolítása; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; személyi

 edző szolgáltatások [fitnesz edzés].

 44    Egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; közfürdők higiéniai

 célokra; szauna szolgáltatások; törökfürdők.

 ( 111 )  239.486

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 00082

 ( 220 )  2022.01.11.

 ( 732 )  Burget Péter Kornél, Budapest (HU)

 ( 740 )  Meiszner Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Vitalissimo

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

 eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.

 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 111 )  239.487

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 00122

 ( 220 )  2022.01.14.

 ( 732 )  HGY Invest Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

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

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

  33    Borok.

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

 ( 111 )  239.489

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00959

 ( 220 )  2022.04.11.

 ( 732 )  Biropharma Első Magyar Biotechnológiai Kft., Kunfehértó (HU)

 ( 541 )  Avemar, társ a küzdelemben

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők emberek és állatok

 számára.

 ( 111 )  239.490

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00828

 ( 220 )  2022.03.28.

 ( 732 )  Schadent Acuta Fogászati és Szájsebészeti Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

 ( 541 )  Buda Dental Schandl
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 ( 511 )  44    Fogászat; fogászati implantológiai sebészeti szolgáltatások; fogászati szolgáltatások; fogászati tanácsadás;

 fogászattal kapcsolatos tájékoztatás; fogszabályozási szolgáltatások; szájsebészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  239.491

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00835

 ( 220 )  2022.03.29.

 ( 732 )  Szarvas Zsolt, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  239.492

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00967

 ( 220 )  2022.04.11.

 ( 732 )  Varga Róbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Cirkuszok; cirkuszi előadások; szórakoztatás cirkuszi rendezvények formájában; cirkuszi elemeket

 alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 111 )  239.493

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 01164

 ( 220 )  2022.05.03.

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. File Zsuzsa, Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 )  16    Adatkönyvek; ajándékkönyvek; általános témájú magazinok; folyóiratok; hírek, közlemények [nyomtatott

anyagok]; hirdetési kiadványok; jegyzetkönyvek; könyvek; magazinok, revük [időszaki lapok]; magazin

mellékletek újságokhoz; magazin borítók; nem szépirodalmi könyvek; nyomtatott folyóiratok, magazinok;

nyomtatott könyvek, magazinok, újságok és egyéb papíralapú média; nyomtatott publikációk; nyomtatott

sajtóközlemények, hírközlések; papír könyvborítók; regények; receptkönyvek, szakácskönyvek; rendszeresen

megjelenő kiadványok; rendszeresen megjelenő nyomtatott kiadványok; újságok; újságpapír; fatartalmú papír;

 finompapír; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; jegyzettömbök; nyomdai papír, nyomdapapír; papír.

 35    Médiakapcsolati szolgáltatások; bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; bemutatók szervezése

kereskedelmi célokra; értékesítési bemutatók; promóciós, reklám célú árubemutatás; áruk és szolgáltatások

értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel;

címzett reklámküldemények terjesztése ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör megtartása céljából; mások áruinak

és szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,

reklámcédulák és minták] terjesztése; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok

terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások;

reklámanyag-terjesztés; reklámanyagok terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámszórólapok terjesztése;

reklámterjesztés; terjesztés (reklámanyag -); szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták

reklámcélú terjesztése; termékminták, áruminták terjesztése; termékminták terjesztése reklámcélokra; áruk és

szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció;

marketing-tanácsadás; marketing konzultációs szolgáltatások; marketing tanácsadás a közösségi média területén;

sajtóreklámozási konzultáció; hirdetési felület biztosítása újságokban; hirdetési felület, idő és anyagok

bérbeadása; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési hely

rendelkezésre bocsátása; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; internetes

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

bérbeadása brosúrákban; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására;

weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon

található hirdetési helyek bérbeadása; adatbázis menedzsment; adatbeviteli szolgáltatások; adatfeldolgozás;

adatfeldolgozás üzleti célú adatgyűjtéshez; adatfeldolgozás, -rendszerezés és -kezelés; adatfeldolgozási

szolgáltatások [irodai tevékenységek]; adatgyűjtés; adatgyűjtési szolgáltatások; adatkezelési szolgáltatások; áruk

leltározása; hírgyűjtési szolgáltatások; információk összegyűjtése és bevitele számítógépes adatbázisokba;

információk gyűjtése és számítógépes adatbázisokba rendszerezése; információk számítógépes adatbázisokba

gyűjtése; írott kommunikáció és adatok összegyűjtése és rendszerezése; kereskedelmi információk gyűjtése;

kereskedelmi információk összeállítása; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos statisztikák összeállítása;

számítógépes adatfeldolgozás; számítógépes adatbeviteli szolgáltatások; számítógépes adatbázisok összeállítása;

számítógépes adatbázis menedzsment; számítógépesített adatfeldolgozás; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés;

üzleti információk összeállítása; üzleti információk összegyűjtése; üzleti információk gyűjtése; a reklámok

közönségre gyakorolt hatásának értékelése; a reklámokkal kapcsolatos társadalmi tudatosság elemzése;

adatfeldolgozással kapcsolatos információk biztosítása; harmadik fél weboldalakból álló címtárainak biztosítása

üzleti ügyletek megkönnyítéséhez; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; kereskedelmi

információ biztosítása; kereskedelmi információ terjesztése; kereskedelmi információk; kereskedelmi információs

szolgáltatások; kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül; kereskedelmi, üzleti információk

szolgáltatása; online adatbázisokból származó kereskedelmi információ biztosítása; online kereskedelmi

jegyzékinformációs szolgáltatások biztosítása; online pénzügyi szolgáltatás-összehasonlítások biztosítása; online

üzleti és kereskedelmi információk szolgáltatása; piackutatás és üzleti elemzés; piackutatás; piackutatás és

analízis; reklámelemzés; reklámhatékonyság és piackutatási elemzés; reklámozás hatásának elemzése;

 sajtófigyelés; üzleti információs szolgáltatások; üzleti intelligencia szolgáltatások.

 41    Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; brosúrák kiadása; böngészhető kiadványok

megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton; dokumentumok kiadása; elektronikus

formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus
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kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok

internetes publikációja; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus

publikációk biztosítása; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; fényképek közzététele;

fogyasztói magazinok kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek

megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok publikálása; kiadványok megjelentetése;

könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek,

magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvkiadás; magazinok, folyóiratok és újságok

multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; nem letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre

bocsátása; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatott

anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra; nyomtatott anyagok közzététele [a

reklámszövegek kivételével] elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában;

nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában az interneten; nyomtatott anyagok [nem

reklámszövegek] kiadása; nyomtatványok kiadása és szerkesztése; online elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; podcastok létrehozása [írása];

szövegírás; szövegkészítési szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; újságírói szolgáltatások;

újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; előadások szervezése és lebonyolítása;

kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; konferenciák

szervezése, lebonyolítása és rendezése; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről;

multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; podcastek gyártása; nyereményjátékok működtetése;

 főzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások a főzéssel kapcsolatban.

 ( 111 )  239.494

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 01157

 ( 220 )  2022.05.03.

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  239.495

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00970

 ( 220 )  2022.04.11.

 ( 732 )  Pikk Pakk Tető.hu Kft., Balatonszabadi (HU)

 ( 740 )  Földi Julianna Veronika, Budapest

 ( 541 )  PIKK PAKK TETŐ

 ( 511 )  37    Ácsmunkák; előregyártott építőelemek összeszerelése; tetőfedési szolgáltatások; tetőfedő munkák; tetők

 építése; tetők szerelése.

 ( 111 )  239.496

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00972

 ( 220 )  2022.04.11.

 ( 732 )  Pikk Pakk Tető.hu Kft., Balatonszabadi (HU)

 ( 740 )  Földi Julianna Veronika, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  37    Ácsmunkák; előregyártott építőelemek összeszerelése; tetőfedési szolgáltatások; tetőfedő munkák; tetők

 építése; tetők szerelése.

 ( 111 )  239.497

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00591

 ( 220 )  2022.03.01.

 ( 732 )  Labát Krisztián, Bag (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyöngy Mónika, Kartal

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  239.498

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00724

 ( 220 )  2022.03.17.

 ( 732 )  BIOFILTER Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 541 )  Biofilter Zrt. Körforgásban a környezetért

 ( 511 )  29    Étkezési olajok; étkezési olajok ételek elkészítéséhez; canola olaj, repceolaj; olajkeverék [étkezési]; növényi

olajok étkezési célra; olajok, étkezési; napraforgóolaj, étkezési; növényi zsírok étkezési felhasználásra; növényi

 zsírok főzéshez; zsírok, étkezési; pálmaolaj táplálkozási használatra.

 39    Áruszállítás és raktározás; áruszállítás és tárolás; folyékony hulladék begyűjtése; hulladék szállítása

hulladéklerakó helyekre; hulladékszállítási szolgáltatások; hulladéktároló konténerek, tartályok bérbeadása;

 hulladéktárolás.

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladék újrahasznosítás; hulladék újrahasznosításával kapcsolatos

tájékoztatás; hulladékanyagok kezelése; hulladékanyagok kezelése a környezetszennyezés-szabályozás terén;

hulladékból visszanyert anyagok kezelése; hulladékkezelés; hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékkezelés

[újrahasznosítás]; hulladékkezelési szolgáltatások [újrahasznosítás]; hulladékmegsemmisítés; hulladékok és

 újrahasznosítható anyagok szétválasztása; hulladékok kezelése [átalakítása].

 ( 111 )  239.499

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00721

 ( 220 )  2022.03.16.

 ( 732 )  Novel Food Kft., Gyula (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   18    Ernyők, esernyők; napernyők.

  25    Rövidnadrágok, sortok; pamut rövidnadrágok.

  26    Hímzések ruházati cikkekhez, hímzett szövetek.

 32    Ale [angol sör]; ipa (indiai pale ale sörök); kávé ízű ale sör; pale ale világos sör; alacsony alkoholtartalmú

sörök; alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok; árpabor [sör]; ásványi anyagokkal dúsított sörök; bock

sör; búzasör; citromos sör [shandy]; porter [sör]; malátasör; malátacefre; láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; kvasz
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[alkoholmentes ital]; kézműves sörök; kávé ízű sör; ízesített sörök; fekete sör [pörkölt maláta sör]; gluténmentes

sör; stout [erős barna sör]; sörutánzat; sörök; sörcefre; söralapú koktélok; sör és alkoholmentes sör; sör alapú

italok; saison sör; alkoholmentes malátaitalok; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; fagyasztott

 gyümölcsalapú italok; ízesített szénsavas italok.

 35    Egyéni reklámok elkészítése mások számára; digitális marketing; digitális hálózatok útján nyújtott

marketing szolgáltatások; digitális reklámszolgáltatások; hirdetés és reklámozás; nyomdaipari termékek

megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; nyomtatványok

 megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; online reklám- és marketingszolgáltatások.

 ( 111 )  239.500

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00701

 ( 220 )  2022.03.10.

 ( 732 )  B2R Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft., Páty (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási

szolgáltatások; állatokkal kapcsolatos sportesemények és versenyek szervezése; edzési, sportolási létesítmények

foglalása; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; élő sportesemények lebonyolítása; közösségi

sportrendezvények szervezése; létesítmények biztosítása sport rekreációs tevékenységekhez; létesítmények

biztosítása sporteseményekhez; létesítmények biztosítása sportversenyekhez; létesítmények biztosítása sport

klubok részére; létesítmények rendelkezésre bocsátása sportrendezvényekhez, sport- és atlétikai versenyekhez és

díjátadókhoz; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sport klub szolgáltatások;

sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények

megrendezése; sportesemények megszervezése; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények működtetése;

sportoktatás; sportoktatás/edzés; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek rendezése;

sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; szórakoztató sportszolgáltatások; szórakoztató

szolgáltatások sportesemények formájában; kutyakiállítások, bemutatók rendezése; kutyakiállítások,

 kutyabemutatók.

 43    Szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; üdülési szállás biztosítása; átmeneti

 szálláskiadás.

 ( 111 )  239.501

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00971

 ( 220 )  2022.04.11.

 ( 732 )  FESTÉK 96 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Sándor, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
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 ( 111 )  239.502

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00703

 ( 220 )  2022.03.10.

 ( 732 )  B2R Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft., Páty (HU)

 ( 541 )  DogFlow

 ( 511 )  41    Sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

sporttevékenységek; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek oktatása;

sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok;

sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek és sportesemények megszervezése; sportversenyek

és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése, rendezése és

 lebonyolítása; sportpályák bérbeadása; sportrendezvényeken használt felszerelések kölcsönzése.

 43    Szállásbiztosítás nyaralók számára; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; üdülési szálláshely

 biztosítása; üdülési szálláshelyek biztosítása.

 ( 111 )  239.503

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00953

 ( 220 )  2022.04.10.

 ( 732 )  Kovács Anna Karola, Hódmezővásárhely (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  239.505

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00848

 ( 220 )  2022.03.30.

 ( 732 )  KALIBRA INNOVATIV Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  air7 vitamin - minden lélegzet számít

 ( 511 ) 5    Immunerősítők; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők; vitaminok és

 vitamin-készítmények.

 ( 111 )  239.506

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00951

 ( 220 )  2022.04.09.

 ( 732 )  Biztos Döntés Korlátolt Felelősségű Társaság, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Gresz Orsolya, Budapest

 ( 541 )  BANKRÁCIÓ

 ( 511 )  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki

tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek lebonyolítása; bankügyletekhez kapcsolódó tanácsadói

szolgáltatások; bankügyletekkel kapcsolatos konzultáció; betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai szolgáltatások;

biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenységek; biztosítások; finanszírozási szolgáltatások; hitelirodák
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szolgáltatásai; hitelügynökségek, hitelirodák; jelzáloghitelek; jelzáloghitelek és pénzügyi szolgáltatások; kölcsön

[finanszírozás]; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi támogatás és

szponzorálás; pénzügyi tanácsadás; életbiztosítás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztári és hitel társaságok;

takarékpénztár szolgáltatások; telebank szolgáltatások; tőkebefektetés; zálogkölcsönzési szolgáltatások;

információnyújtás biztosítási ügyekben, tőkekihelyezés, tőkeberuházás, tulajdonfenntartásos részletvétel

 hitelezése.

 ( 111 )  239.507

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00712

 ( 220 )  2022.03.12.

 ( 732 )  Stubenvoll Péter, Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Korrepetálás; magánórák adása a matematika területén; magánórák adása a mértan területén; oktatóvideók

készítése; DVD- és CD-ROM filmgyártás; eredeti felvételek készítése; filmek és videofilmek gyártása;

filmgyártás oktatási célokra; hang- és/vagy videofelvételek készítése; oktatási beszámolók készítése; oktatási célú

hang- és videofelvételek készítése; angol nyelvű oktatási szolgáltatások; felső tagozatosok oktatása; képzés és

oktatás; középiskolai oktatás; középiskolai oktatási szolgáltatások; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok

 terjesztése; online, nem letölthető videók biztosítása; online távoktatási szolgáltatások.

 ( 111 )  239.508

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 01151

 ( 220 )  2022.05.02.

 ( 732 )  Gémesi Gergely György, Gödöllő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Fényképek közzététele; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; drónos fényképezési

szolgáltatások; fényképészet; fényképészeti filmvágás; fényképszerkesztés; hang- és videoanyagok készítése,

fényképészet; légi fényképezés; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; videostúdiók

szolgáltatásai; videofilmek bemutatása; animációs mozis videoklipek gyártása; audio-, film-, video- és televíziós

felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; drónos videózási szolgáltatások; előre felvett videofilmek elkészítése;

filmek és videofilmek gyártása; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videofelvételek készítése; hang-

és videoszerkesztési szolgáltatások; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; speciális effektes

animációk készítése filmekhez és videókhoz; videó szerkesztés; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó

szolgáltatások; videofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videofilmgyártás; videók gyártása;

videók, videofelvételek készítése; videokészítési szolgáltatások; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;

zenék, videók és filmek szerkesztési utómunkálatainak elvégzése; zenés videók készítése; szórakoztatás

biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken

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

audio- és videofelvételek felhasználókhoz való rendelése céljából; videós szórakoztató szolgáltatások; online,

 nem letölthető videók biztosítása.

 ( 111 )  239.509

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 01034

 ( 220 )  2022.04.20.
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 ( 732 )  Édes Napok Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bessenyei Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  239.510

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 01780

 ( 220 )  2022.07.06.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Befolyásoló marketing; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; marketing szolgáltatások; rádiós reklámozás;

televíziós reklámozás; szponzorok felkutatása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci

 tanulmányok; piackutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; online elektronikus kiadványok

biztosítása, nem letölthetők; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási célú rendezvényszervezés;

szórakoztató rendezvények lebonyolítása; élő előadások bemutatása; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; idegenvezetős túrák levezetése; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások

 útján; színházi produkciók.

 ( 111 )  239.511

 ( 151 )  2022.12.01.

 ( 210 )  M 22 02115

 ( 220 )  2002.01.30.

 ( 732 )  FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck (DE)

 ( 740 )  SÜLE Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ROTOPRESS

 ( 511 )  12    Motoros szárazföldi járművek kommunális célokra, utcaseprő gépek, csatornatisztító járművek, utcai

locsolóberendezések, utcai mosógépek, hulladékgyűjtő és -szállító járművek konténer típusú zárt hulladéktároló

 felépítményei legalább egy nyílással a hulladékok és másodlagos nyersanyagok számára.

 ( 111 )  239.513

 ( 151 )  2022.12.05.

 ( 210 )  M 21 00297

 ( 220 )  2021.01.27.
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 ( 732 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 )  TURBÓ DIÉTA. EGYSZERŰEN IDEÁLIS.

 ( 511 ) 5    Diétás termékek vagy élelmiszerek, diétás kenyerek, diétás kekszek, diétás vagy diétát támogató táplálék

kiegészítő folyadékok, turmixok, turmixporok; fehérjetartalmú diétás desszertek, étrend-kiegészítők,

étrend-kiegészítő italpor keverékek, diétát támogató fehérje tartalmú táplálékkiegészítő italok, italporok, gélek,

antibakteriális gélek, fogyasztó kapszulák, fogyasztó tabletták, pezsgőtabletták, rágótabletta, koncentrátum,

granulátum tapaszok, vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványivíz-sók; enzimek gyógyászati

 célra; fehérjekiegészítő turmixporok, tejcukor (laktóz), diétát támogató teák.

 29    Tej és tejtermékek; tejes italok, tej alapú snackek, tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), gyümölcsízek, kompótok.

 30    Kávé, tea, kakaó, csokoládé, csokoládépor, csokoládés italporok, kakaó tartalmú italok; cukor, rizs,

kávépótló szerek; gluténmentes kenyér, pékáru, pizza, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények, gabona alapú snack ételek; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő,

sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások, mártáskeverékek granulátum formájában; fűszerek; krémek

 süteményekhez, gluténmentes krémek, pudingporok; rizs-chipsek.

 ( 111 )  239.514

 ( 151 )  2022.12.02.

 ( 210 )  M 21 04153

 ( 220 )  2021.12.08.

 ( 732 )  Rókusfalvy Birtok Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  239.515

 ( 151 )  2022.12.02.

 ( 210 )  M 21 03589

 ( 220 )  2021.10.15.

 ( 732 )  Salt Pay Co Limited, Grand Cayman, One Nexus Way, Camana Bay (KY)

 ( 300 )  V0121287 2021.04.15. IS

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; alkalmazásszoftverek; hardverek és platformok, beleértve a kereskedelemmel,

e-kereskedelemmel, fizetéssel, e-fizetéssel, faktoringgal, kereskedői hitelezéssel, fogyasztási hitelszolgáltatással,

rendelési szolgáltatásokkal, készletgazdálkodással, szállítással, kézbesítéssel, ügyfélszolgálattal,

ügyfélkapcsolat-kezeléssel, üzleti menedzsmenttel, üzleti optimalizálással, reklám és marketinggel

kapcsolatosakat; értékesítési hely szoftver; alkalmazás szoftver; hardver és platformok; hardver, terminálok és

készülékek értékesítési helyszíni fizetésekhez; érintés nélküli fizetésekhez és e-fizetésekhez, beleértve azokat is,

amelyek SIM-kártyákat, szkennereket és nyomtatókat tartalmaznak; elektronikus értékesítési pontok rendszerei;

 kódolt intelligens kártyák.

 35    Üzleti, e-kereskedelmi adminisztráció, menedzsment szolgáltatások és marketing szolgáltatások,
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nevezetesen fizetésekhez, e-fizetésekhez, értékesítési pontokhoz és ezekhez kapcsolódó szoftverekhez kapcsolódó

szolgáltatások; készletgazdálkodási szolgáltatások; rendelési szolgáltatások mások számára és számítógépes

készletrendelés, beleértve az automatikus újrarendelést is; üzleti adminisztráció és menedzsment a szállítás és a

kézbesítés területén; marketing és promóció; ügyfélkapcsolati menedzsment és üzleti optimalizálási

szolgáltatások; ügyfélhűség és ösztönző rendszerek kezelése; a fentiekkel kapcsolatos információk,

 ügyfélszolgálat, támogatás és tanácsadás biztosítása.

 36    Értékesítési pontos és érintésmentes fizetési tranzakciós szolgáltatások; az értékesítési helyszíni fizetések, az

érintés nélküli fizetések, az e-fizetések és az értékesítési helyek tranzakcióinak feldolgozásának biztosítása;

faktoring szolgáltatások; kereskedelmi hitelezési és fogyasztási hitelszolgáltatások, a fentiekkel kapcsolatos

 információk, ügyfélszolgálat, támogatás és tanácsadás biztosítása.

 42    Szoftveres szolgáltatások, nevezetesen szoftver tervezése, létrehozása, telepítése, frissítése, karbantartása és

műszaki támogatása a kereskedelem, az e-kereskedelem, az üzleti optimalizálás, az üzleti támogatás, a fizetések,

az e-fizetések, a pénzügyi szolgáltatások, a faktoring, a kereskedelmi hitelezés, a fogyasztói hitel, rendelési

szolgáltatások, készletgazdálkodás, szállítás, kézbesítés, ügyfélszolgálat, ügyfélkapcsolat-kezelés, reklám és

marketing területén; hardver szolgáltatások, nevezetesen, kereskedelemmel, e-kereskedelemmel, üzleti

optimalizálással, üzleti támogatással, fizetéssel és e-fizetéssel kapcsolatos készülékek és terminálok tervezése,

 létrehozása, karbantartása és frissítése; információ, tanácsadás és támogatás biztosítása a fentiekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  239.516

 ( 151 )  2022.12.05.

 ( 210 )  M 22 00837

 ( 220 )  2022.03.29.

 ( 732 )  Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  ÉLESZD FEL A SZIKRÁD

 ( 511 )  30    Cukorkaáruk; rágógumik; felfújható rágógumik; kandiscukorkák; mentolos cukorkák; cukorkák és

 pasztillák.

 ( 111 )  239.523

 ( 151 )  2022.12.07.

 ( 210 )  M 22 01266

 ( 220 )  2022.05.12.

 ( 732 )  Huang Hua, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Magasházy Katalin Mária, Budapest

  

( 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.

 ( 111 )  239.524

 ( 151 )  2022.12.07.

 ( 210 )  M 22 01612

 ( 220 )  2022.06.21.

 ( 732 )  On My Way Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Dr. Kopcsányi Gábor, Budapest

 ( 541 )  Blondie

 ( 511 )   25    Férfi és női lábbeli; zoknik; kalapáruk; felsőruházat; alsóruházat; sapkák.

 41    Dalok kiadása; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; audio-, film-, video- és televíziós
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felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; élő szórakoztató műsorok rendezése; filmek és videofilmek gyártása; hang-

és/vagy videofelvételek készítése; hangstúdió szolgáltatások; rádióműsorok készítése és bemutatása; televíziós,

rádiós műsorok és filmek készítése; élő zenés szolgáltatások; előadások rendezése; élőzenés koncertek; koncert

szolgáltatások; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; színházi előadások

megszervezése, megrendezése és bemutatása; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; táncos

előadások bemutatása; zenei koncertek bemutatása; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenés

 előadások; zenés koncertek; előadóművészek szolgáltatásai.

 ( 111 )  239.525

 ( 151 )  2022.12.07.

 ( 210 )  M 22 01488

 ( 220 )  2022.06.03.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 111 )  239.526

 ( 151 )  2022.12.07.

 ( 210 )  M 22 01611

 ( 220 )  2022.06.21.

 ( 732 )  On My Way Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Dr. Kopcsányi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Férfi és női lábbeli; zoknik; kalapáruk; felsőruházat; alsóruházat; sapkák.

 41    Dalok kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel

kapcsolatos szolgáltatások; élő szórakoztató műsorok rendezése; filmek és videofilmek gyártása; hang- és/vagy

videofelvételek készítése; hangstúdió szolgáltatások; rádióműsorok készítése és bemutatása; televíziós, rádiós

műsorok és filmek készítése; élő zenés szolgáltatások; előadások rendezése; élőzenés koncertek; koncert

szolgáltatások; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; színházi előadások

megszervezése, megrendezése és bemutatása; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; táncos

előadások bemutatása; zenei koncertek bemutatása; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenés

 előadások; zenés koncertek; előadóművészek szolgáltatásai.

 ( 111 )  239.527

 ( 151 )  2022.12.07.

 ( 210 )  M 22 01617

 ( 220 )  2022.06.21.

 ( 732 )  FÓRUM Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Abonyi Rita Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 ( 111 )  239.528

 ( 151 )  2022.12.07.

 ( 210 )  M 22 01609

 ( 220 )  2022.06.21.

 ( 732 )  Aequivalentia Kft., Érd (HU)

 ( 541 )  Medida Plus

 ( 511 )  35    Üzleti konzultációs szolgáltatások a mezőgazdaság területén; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

menedzsmenttel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti stratégiával

 kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások.

 36    Épületek adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; földfelvásárlási szolgáltatások

[mások nevében]; földvásárlási szolgáltatások; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások;

ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások;

 ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások.

 ( 111 )  239.529

 ( 151 )  2022.12.07.

 ( 210 )  M 22 01366

 ( 220 )  2022.05.24.

 ( 732 )  Gozsdu Taste Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Meshuga

 ( 511 )  43    Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások;

bár szolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása);

borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek];

elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek;

elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői

fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek

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

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

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása

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

vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára

kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdei, menzai

szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; fagylaltozók,

fagylaltozói szolgáltatások; grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; sommelier-szolgáltatások; sörbárok;

svédasztalos éttermi szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához;

tapas bárok; teaházak; teaházi szolgáltatások; tortadíszítések; tempura éttermi szolgáltatások; vállalati vendéglátás

(étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai;

 zártkörű drinkbár szolgáltatások.

 ( 111 )  239.530

 ( 151 )  2022.12.07.
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 ( 210 )  M 22 01607

 ( 220 )  2022.06.21.

 ( 732 )  Szász Ildikó Anett, Noszvaj (HU)

 ( 740 )  dr. Ivancsó Attila Viktor, Eger

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Ruhatisztítási, mosodai szolgáltatások.

 ( 111 )  239.531

 ( 151 )  2022.12.07.

 ( 210 )  M 22 01610

 ( 220 )  2022.06.21.

 ( 732 )  Agrometry Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 )  Tribenex

 ( 511 ) 1    Ásványi trágyázási készítmények; biostimulánsok növényekhez; biotrágyák; csávázószerek [trágyák];

bakteriológiai készítmények kertészeti használatra; bakteriológiai készítmények erdészeti használatra;

bakteriológiai készítmények mezőgazdasági használatra; erdészetben használt vegyszerek; hormonok zöldségek

és gyümölcsök érésének elősegítésére; hozamfokozók [kivéve orvosi vagy állatorvosi használatra];

kártevőirtókban használt vegyszerek; kémiai műtrágyák; kertészeti tápanyagok [műtrágyák]; készítmények

növények kórokozók elleni védelmére; komplex műtrágyák; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyszerek;

mezőgazdasági műtrágyák; mikroorganizmusok növények növekedésének stimulálására; növényi

növekedésszabályozók; talaj trágyázására, műtrágyázására szolgáló szerek; talajjavítók; talajtrágyák, műtrágyák;

tápanyagok növények számára; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek megelőzéséhez; vegyi

 termékek gyomok növekedésének megakadályozására; felületaktív vegyi anyagok mezőgazdasági használatra.

5    Atkairtó szerek mezőgazdasági célokra; biológiai rovarirtók mezőgazdasági célokra; biológiai gyomirtó

szerek; biológiai gombaölő szerek; gombaölő szerek mezőgazdasági használatra; gyomirtók; gyomirtószer

mezőgazdasági használatra; rovarirtók mezőgazdasági használatra; rovarirtó szerek, inszekticidek;

 talajfertőtlenítő készítmények; vegyi készítmények növényvédelmi célokra.

 ( 111 )  239.532

 ( 151 )  2022.12.07.

 ( 210 )  M 22 01112

 ( 220 )  2022.04.26.

 ( 732 ) PROFITLAND Számviteli Szolgáltató, Oktató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada

 (HU)

 ( 740 )  Tallár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HELLOPENSION

 ( 511 )  36    Önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatással kapcsolatos tanácsadás; önkéntes nyugdíjpénztárral kapcsolatos

szolgáltatások; nyugdíjsémák adminisztrációja; nyugdíjakkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; nyugdíjterv

szolgáltatások; nyugdíjtervek szolgáltatása; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítási ügynöki tevékenység;

balesetbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; biztosítási árajánlatok nyújtása; biztosítási

díjajánlatok nyújtása; biztosítási díjak kiszámítása; biztosítási és pénzügyi információk nyújtása és konzultációs

szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; biztosítási igények

ügyintézése; biztosítási információ és szaktanácsadás; biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási irodák,

ügynökségek; biztosítási díjak kiszámításával kapcsolatos tájékoztatás; biztosítási konzultáció és információk;

biztosítási közvetítő szolgáltatás; biztosítási nyomozás, kutatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási

statisztikai szaktanácsadási és tanácsadási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási tanulmányok;
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biztosítási tervek adminisztrálása; biztosítási tervek ügyintézése; biztosítási ügyintézés; biztosítási ügyletek

adminisztrációja; biztosítási ügynöki tevékenységek; biztosítási ügynökségek és ügynöki szolgáltatások;

biztosításközvetítés; biztosításközvetítéssel kapcsolatos szaktanácsadás és információs szolgáltatás; biztosítások

adminisztrációja; életbiztosítások; életbiztosítással kapcsolatos pénzügyi tanácsadási szolgáltatások;

életbiztosítással kapcsolatos ügynöki tevékenység; életbiztosítással kapcsolatos szolgáltatások; életbiztosítással

kapcsolatos tervezési szolgáltatások; életbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások;

évjáradékok ügyintézése; évjáradékokkal kapcsolatos szolgáltatások; fogászati egészségbiztosítás megkötése és

adminisztrációja; gépjármű-biztosítással kapcsolatos ügynöki tevékenységek; járműbiztosítással kapcsolatos

tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; kárbecslés nem életbiztosításokhoz; költöztetési biztosításhoz kapcsolódó

ügynöki szolgáltatások; lakásbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; nem-életbiztosítások

közvetítése; pénzügyi szaktanácsadás és biztosítási szaktanácsadás; szállítási biztosítások közvetítése;

számítógépes adatbázisból vagy internetről online elérhető biztosítással kapcsolatos tájékoztatás biztosítása;

számítógépes adatbázisból vagy internetről online elérhető viszontbiztosítással kapcsolatos tájékoztatás

biztosítása; tanácsadási szolgáltatások biztosítási szerződésekkel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások

életbiztosításokkal kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások biztosítási kárigényekkel kapcsolatban; tűzesetekkel

kapcsolatos biztosítási konzultációs szolgáltatások; utasbiztosítás ügyintézéséhez kapcsolódó ügynöki

tevékenységek; utasbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; vagyonbiztosítási ügynöki

szolgáltatások; viszontbiztosítási ügynöki tevékenység; viszontbiztosítással kapcsolatos tájékoztatás biztosítása;

viszontbiztosítással kapcsolatos szaktanácsadás; viszontbiztosítással kapcsolatos tájékoztatás; biztosítéki ügynöki

szolgáltatások, vagyonkezelési képviselők; egészségbiztosítással kapcsolatos megtakarítási programok;

egészségmegőrzéshez kapcsolódó megtakarítási programok, tervek; egészségüggyel kapcsolatos előtakarékossági

szolgáltatások; egészségügyi finanszírozás biztosítása; egészségügyi intézményekkel kapcsolatos pénzügyi

ügyviteli szolgáltatások; finanszírozás létrehozása, megszervezése; finanszírozások elősegítése és ügyintézése;

független pénzügyi tervezési tanácsadás; hiteltúllépéssel kapcsolatos ügyintézés; infrastruktúra-beruházásokkal

kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; ingatlanokkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások [pénzügyek rendezése];

ingatlanprojektek pénzügyi menedzsmentje; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés;

ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; interneten és telefonon nyújtott pénzügyi

szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott tájékoztatás és elemzés a pénzügyi befektetések terén; kereskedelmi

ügynöki szolgáltatások; kockázatkezelési szaktanácsadás [pénzügyi]; más pénzügyi intézmények által nyújtott

finanszírozást intéző ügynöki szolgáltatások; megtakarítási programokkal, tervekkel kapcsolatos szolgáltatások;

megtakarítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; oktatás pénzügyi támogatásával kapcsolatos szaktanácsadás;

pénzügyek igazgatása; pénzügyi brókeri szolgáltatások; pénzügyi eszközök ügyintézése; pénzügyi fedezet

megteremtése; pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi hitelképesség vizsgálata; pénzügyi információs

szolgáltatások, adatszolgáltatás és tanácsadás; pénzügyi közvetítői szolgáltatások; pénzügyi kutatás a

kockázatkezelés terén; pénzügyi megbízotti eljárások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi menedzsment

szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások kereskedelme, közvetítése; pénzügyi tanácsadási szolgáltatások

kockázatkezelés területén; pénzügyi tervezés és menedzsment; pénzügyi tranzakciók lebonyolítása; pénzügyi

vagyonkezelés; pénzügyi veszteség kezelése; személyes befektetési tervekkel kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; személyi banki szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi és banki szolgáltatások; személyre

szabott pénzügyi szolgáltatások; takarékbetét-számlákkal kapcsolatos ügyintézés; vagyonkezelés és portfólió

menedzsment; vagyonkezelési ügyintézés; vagyonkezeléssel, befektetéssel kapcsolatos tanácsadás;

vagyonkezeléssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; biztosítások megkötése, értékelése és biztosítási célú

becslések; biztosítással kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; biztosítással kapcsolatos tájékoztatás; bróker

tanácsadási szolgáltatások biztosítással kapcsolatban; egészségbiztosítási ügynöki szolgáltatások;

egészségbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; életbiztosítás közvetítésével kapcsolatos

 tájékoztatás; életbiztosítás ügyintézése; életbiztosítási ügynöki tevékenység; életbiztosítási ügynökségek.

 ( 111 )  239.533
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 ( 151 )  2022.12.07.

 ( 210 )  M 22 01494

 ( 220 )  2022.06.03.

 ( 732 )  Radics Péter, Berhida (HU)

 ( 740 )  Gaál és Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FacelessMan

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

A rovat 120 darab közlést tartalmaz. 
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