
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 21 02548

 ( 220 ) 2021.06.25.

 ( 731 )  Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Magyar Filmhét

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; filmszínházi előadások,

 filmbemutatók; szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02551

 ( 220 ) 2021.06.25.

 ( 731 )  Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Magyar Mozgókép Fesztivál

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; filmszínházi előadások,

 filmbemutatók; szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02552

 ( 220 ) 2021.06.25.

 ( 731 )  Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Magyar Mozgókép Szemle

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; filmszínházi előadások,

 filmbemutatók; szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00806

 ( 220 ) 2022.03.25.

 ( 731 )  Agrospic Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Sárosd (HU)

 ( 740 )  Apponyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AgriCult

 ( 511 ) 7    Mezőgazdasági gépek; mezőgazdasági szerszámok (a kézi szerszámok kivételével); nem kézzel működtetett

mezőgazdasági eszközök; aratógépek és kévekötőgépek; mezőgazdasági árokásók; mezőgazdasági anyagmozgató

gépek berakodáshoz és kirakodáshoz; boronák; cséplőgépek; ekék; ekevasak; mezőgazdasági felvonók,

elevátorok; mezőgazdasági földmunkagépek; fűnyírók; gabona-elválasztók; gabonahántoló gépek; gabona liftek;

gabonarostáló gépek, gabonarosták; gereblyegépek; gyomlálógépek; mezőgazdasági hulladékaprító gépek;

kaszáló- és aratógépek; kévekötő gépek; kultivátorok [gépek]; motoros kultivátorok; permetezőgépek; réthántó

ekék; szénaforgató gépek; szénakötő, szénakötöző gépek; talajművelő gépek mezőgazdasági használatra;

 vetőgépek; mezőgazdasági vontatók; mezőgazdasági gépek és mezőgazdasági eszközök alkatrészei.

  37    Mezőgazdasági gépek és mezőgazdasági eszközök telepítése, karbantartása és javítása.

  39    Mezőgazdasági gépek és mezőgazdasági eszközök tárolása, csomagolása, szállítása és forgalmazása.

  44    Mezőgazdasági gépek és mezőgazdasági eszközök kölcsönzése.

 ( 210 ) M 22 01401

 ( 220 ) 2022.05.26.

 ( 731 )  Semmelweis Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szőllősi Gusztáv, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék, kollokviumok
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szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai és üzleti

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;

mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási

létesítmények biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; karrier információs

és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok és workshopok (képzés) szervezése és lebonyolítása; vizsgaszervezés (oktatási); oktatási

felmérések, vizsgálatok; vizsgafelkészítő iskolai tanfolyamok; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási

tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és

 tesztek szervezése.

  42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; oktatási szolgáltatások tanúsítása.

 ( 210 ) M 22 01474

 ( 220 ) 2022.06.02.

 ( 731 )  Miskolci Egyetem, Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző és oktató berendezések és felszerelések; oktatási szoftverek;

oktatási mobilalkalmazások; filmek; audiovizuális tartalmak; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk;

 mágneses jelvények, kitűzők, hűtőmágnesek.

  14    Kulcstartók, kitűzők, autós jelek, gombok nemesfémből.

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

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

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

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

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

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

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

 műanyagból készült szatyrok; nyomdabetűk; klisék.

  21    Étkészletek, tányérok, poharak, bögrék, korsók.

  24    Zászlók textilből vagy műanyagból, textiláruk-foltok.

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

 35    Pályázati adminisztráció; gazdasági, pénzügyi, piaci, üzleti, marketing, üzleti statisztikai felmérések,

 elemzések, szakvélemények.

 36    Oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári pénzügyi támogatási program

működtetése; rászorultsági alapú pénzügyi támogatás működtetése; tehetséggondozó programok működtetése

 (pénzügyi); sport pénzügyi támogatása; vagyonkezelés.

 41    Felsőoktatás; doktori képzés; szakmai képzés; iskolai és óvodai szolgáltatás; oktatási filmek és tartalmak

készítése; online elérhető, nem letölthető elektronikus publikációk; nem letölthető elektronikus kiadványok és

tartalmak biztosítása online; pályaválasztási tanácsadás; mentorálás; tehetséggondozás; konferenciák,

szemináriumok, oktatófórumok, kiállítások szervezése; tanulmányi versenyek szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás, jegyzetkiadás; zeneoktatás; zenei tehetségkutatás; zenei bemutatók, koncertek; kulturális és

sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; audiovizuális készülékek és oktatási eszközök kölcsönzése;

 fitneszklub szolgáltatás, testnevelés.

 42    Tudományos kutatás és fejlesztés, valamint az idetartozó tervezői tevékenység; online elérhető tartalmak
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használatának ideiglenes biztosítása; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; kutatási és

fejlesztési szolgáltatások; technológiával kapcsolatos szakvélemények; műszaki felmérések, szakvélemények;

 műszaki, technológiai elemzések; műszaki tervezés; megvalósíthatósági tanulmányok; szoftvertervezés.

 ( 210 ) M 22 01740

 ( 220 ) 2022.07.04.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés.

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

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

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

műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték

 nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

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

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

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

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

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

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

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

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

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

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

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás

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

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

szolgáltatások; showműsorok készítése; show műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és

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

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

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

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

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 22 01821

 ( 220 ) 2022.07.08.

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

 ( 541 ) Rácz Fürdő

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

 ( 210 ) M 22 01822

 ( 220 ) 2022.07.08.

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

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

 ( 210 ) M 22 01929

 ( 220 ) 2022.07.20.

 ( 731 )  Szabó Viktória, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; tanítási és

 oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

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

lebonyolítása; állatidomítás, kiképzés; állatkiállítások szervezése kulturális vagy oktatási célokból; állatkiképzői

oktatás; állatok engedelmességi képzése, kiképzése; állatokkal kapcsolatos sportesemények és versenyek

szervezése; coaching [tréning]; élő előadások bemutatása; előadások rendezése; engedelmességi kiképző iskolák

állatoknak; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése;

gyakorlati képzés [szemléltetés]; hang- és videóanyagok készítése, fényképészet; házi kedvencek gondozásának

oktatása előadások keretében; házi kedvencek gondozásának oktatása tréningek keretében; házi kedvencek

gondozásának oktatása workshopok keretében; házi kedvencek gondozásának oktatása; házi kedvencek

gondozásával kapcsolatos oktatás; házi kedvencekkel kapcsolatos nyomtatványok kiadása; kisállatokkal való

bánás oktatása; know-how átadás [képzés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kutyakiállítások, bemutatók rendezése; kutyákkal való bánás oktatása;

kutyapanziók működtetésével kapcsolatos oktatás; kutyaversenyek rendezése; levelező tanfolyamok; mentorálás;

nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatási tanúsítási szolgáltatások, nevezetesen képzés és vizsgáztatás;

oktatási vizsgáztatás; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online nem letölthető videók

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

sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai

átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások;

 szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás.

 ( 210 ) M 22 01938

 ( 220 ) 2022.07.22.

 ( 731 )  Hasenfratz Ora, Budapest (HU)

 ( 541 ) OH Baby!

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 210 ) M 22 01940

 ( 220 ) 2022.07.22.

 ( 731 )  Aldi Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Betéti Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  8    Evőeszközök [evőeszközök, villák és kanalak]; baba- és gyermek evőeszközök.

9    Tudományos, kutatási, navigációs, földmérési, fényképészeti, mozgófényképészeti, audiovizuális, optikai,

súlymérő-, mérő-, jelző-, érzékelő-, tesztelő-, ellenőrző, életmentő és tanító berendezések és eszközök; villamos

energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülék és

műszer; hang, kép vagy adat rögzítésére, továbbítására, lejátszására vagy feldolgozására szolgáló készülék és

műszer; felvett és letölthető adathordozók, számítógépes szoftverek, üres digitális vagy analóg felvevő és tároló

adathordozók; pénznyerő automaták; pénztárgépek, számológépek; számítógépek és számítógépes perifériák;

búvárruhák, búvármaszkok, búvárfüldugók, búvár és úszó orrcsipeszek, búvárkesztyűk, búvár légzőkészülékek;

 tűzoltó készülékek; mágnesek; díszmágnesek; hordozható rádiótelefonok.

  15    Hangszerek; kottaállványok és állványok hangszerekhez; botok; hangszerek gyermekek számára.

 16    Papír és karton; nyomtatványok; könyvkötészeti anyagok; fényképek; írószerek és irodaszerek, kivéve a

bútorokat; üvegpapír írószer- és háztartási célokra; rajz- és művészeti anyagok; ecsetek; oktató- és tanítóanyagok;

műanyag fólia és zacskó csomagolására; nyomdatípusok, nyomdakockák; kréták; színes kréták; kréta rajzoláshoz;

 színes kréták; krétatáblák; táblák; palatáblák.

 21    Háztartási vagy konyhai eszközök és edények; konyhai eszközök, a kés, villa és kanál kivételével; fésű és

szivacs; ecset és festőkefe, a festéshez használt ecsetek kivételével; ecsetkészítő anyagok; tisztítóeszközök;

megmunkálatlan vagy részben megmunkált üveg, az építőiparban használt üveg kivételével; üvegáruk, porcelán

 és agyagedények; asztali edények, a nemesfémből készültek kivételével; asztalneműk, főzőedények és tárolók.

 28    Játékok, játékszerek és játéktárgyak; videojáték berendezések; torna- és sportcikkek; karácsonyfadíszek;

 játék walkie-talkie-k; játék hangszerek.

 ( 210 ) M 22 02028

 ( 220 ) 2022.08.05.

 ( 731 )  Aqua V. V. Julia Kft., Gönc (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Palackok, műanyag palackok; bioalapú palackok; újra felhasználható palackok.

 32    Vizek, ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; zöldséglevek; szörpök és más

 készítmények alkoholmentes italok készítéséhez; termékek szénsavas vizek előállításához.

 35    Ásványvizekkel, szénsavas vizekkel, gyümölcsitalokkal, gyümölcslevekkel, zöldséglevekkel, szörpökkel és

alkoholmentes italok készítéséhez való más készítményekkel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek bonyolítása;

ásványvizekkel és szénsavas vizekkel kapcsolatos termékbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

marketing és reklámtevékenységek; internetes kereskedelem; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

 eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02031

 ( 220 ) 2022.08.08.

 ( 731 )  Gian Luigi Annoni, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Bianka Ilona, Budapest
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 ( 511 )  35    Befolyásoló marketing; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési

rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi

vagy reklámcélokra; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások;

online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

vásárlói részére; online rendelési szolgáltatások az éttermi elvitel és házhozszállítás területén; outsourcing

szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; péktermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkoncepciók kidolgozása; sajtófigyelés; szabadtéri

reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szponzorok felkutatása; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; ügyfélprofil meghatározása

kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk nyújtása

weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; vállalati

kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám

 célokra.

 42    Bárszolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás

és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéházak; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló

 éttermek (2).

 ( 210 ) M 22 02035

 ( 220 ) 2022.08.08.

 ( 731 )  "ÚJ HÁZ" Zrt., Tényő (HU)

  

( 546 )

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

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

 37    Építőipari szolgáltatások; javítási szolgáltatások lépcsőburkolatokhoz; javítási szolgáltatások

 padlóburkolatokhoz; javítási szolgáltatások falburkolatokhoz; olaj- és gázfúrás.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 02037

 ( 220 ) 2022.08.08.

 ( 731 )  "ÚJ HÁZ" Zrt., Tényő (HU)
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  ( 546 )

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

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

 37    Építőipari szolgáltatások; javítási szolgáltatások lepcsőburkolatokhoz; javítási szolgáltatások

padlóburkolatokhoz; javítási szolgáltatások falburkolatokhoz; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások;

 bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 02150

 ( 220 ) 2022.08.22.

 ( 731 )  Kesik László, Varbó (HU)

 Bácskay Alice Anna, Varbó (HU)

 ( 541 ) Bufffri

 ( 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].

 ( 210 ) M 22 02165

 ( 220 ) 2022.08.24.

 ( 731 )  International Cosmetic Group Limited, London (GB)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok; szájfények; ajakrúzsok; parfümvizek; zsírok kozmetikai célokra,

zsírtalanítók, nem gyártási folyamatokban való felhasználásra; ionon (illatszergyártás); kozmetikumok

szemöldökhöz; kozmetikumok gyerekeknek; szépségmaszkok; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikai

szerek bőrápoláshoz; krémek bőrökhöz; polírozó krémek; körömlakkok; kozmetikai célú folyadékok; pézsma

(illatszer); kozmetikai készletek; körömdíszítő matricák; szemöldökceruzák; kozmetikai ceruzák; olajok

parfümökhöz és illatszerekhez; olajok kozmetikai célokra; parfümök; kenőcsök; sminkeltávolító készítmények;

smink készítmények; fényesítő szerek; arcpúder; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; sminkeltávolító

 készítményekkel átitatott kendők; szempillaspirál; műszempilla; műköröm; szemöblítők; szem sminkpaletták.

 21    Elektromos hajkefék; hajkefék; sminkszivacsok; dörzsszivacsok bőrradírozáshoz; illatszeres szivacsok;

dezodoráló készülékek személyes használatra; sminkecsetek; borotvapamacsok; sminkeltávolító készülékek; üres

púder kompaktok; parfümpárologtatók, parfüm permetezők; púderpamacsok; dörzskesztyűk a bőr radírozásához;

 kefék; szemöldökkefék; szempillakefék; körömkefék.

 35    Fogyasztói hűségprogramok adminisztrációja; törzsutas programok adminisztrációja; adminisztratív

támogatás pályázati felhívások és ajánlatkérések megválaszolásához; vásárlási megrendelések ügyintézése;

hirdetési és reklámszolgáltatások; reklámlevél szolgáltatás; hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák); üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói

tanácsadás); termékminták terjesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások; influencer marketing; online

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

részére; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; árösszehasonlító szolgáltatások;

beszerzői szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek); mások termékeinek és

szolgáltatásainak reklámozása; értékesítési promóciók; értékesítési promóciós szolgáltatás mások számára;

 kereskedelmi üzletek közvetítése.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 24. szám, 2022.12.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3124



 ( 210 ) M 22 02169

 ( 220 ) 2022.08.25.

 ( 731 )  Felirat Reklám Műhely Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Reklám kül-, és beltéri eszközök, elektronikus és elektromos reklámeszközök, egyedi kültéri és beltéri

 reklámhordozó tervezése, gyártása és kivitelezése.

 ( 210 ) M 22 02240

 ( 220 ) 2022.08.30.

 ( 731 )  Birkás Pincészet Kft., Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Kézműves borcsokoládé BIRKÁS kékfrankos rosé

 ( 511 )   30    Töltött csokoládék.

 ( 210 ) M 22 02269

 ( 220 ) 2022.09.05.

 ( 731 )  MAYO CHIX Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MAYO

 ( 511 )  18    Bőr címkék; bőr irattartók; bőrök és műbőrök; bőrruházat; megmunkált vagy félig megmunkált irhák és más

bőrök; műbőr; műszőrme; ruházatra varrható bőrcímkék; alkalmi kistáskák; aktatáskák, irattáskák; alkalmi táskák

[clutch]; aprópénz tartók; bankjegytartók; bankkártyatartók; bérlettartók; bevásárlótáskák; bőr aktatáskák; bőr

bankkártyatokok; bőr bevásárlószatyrok; bőr diplomatatáskák; bőr erszények; bőr és irha kulcstartó tokok; bőr

hitelkártyatartók; bőr levéltárcák; bőr pénztárcák; bőr pénztárcák aprópénz tárolásához; bőr szerszámtáskák

[üresen]; bőr tarsolyok; bőr vállszíjak [hevederek]; bőrből készült aktatáskák; bőrből készült bevásárlótáskák;

bőrből készült bőröndök; bőrből készült hitelkártyatartó tárcák; bőrből készült hitelkártyatartók; bőrből készült

kézitáskák; bőrből készült ruhatáskák utazáshoz; bőrből készült táskák és pénztárcák; bőröndök; bőröndök,

kézitáskák; bőrtáskák; bőrtáskák és bőrtokok; bőrutánzatból készült táskák; buggyos kézitáskák; cipőtároló

zsákok, cipőtartó táskák; csuklóra erősíthető tárcák; csuklóra rögzíthető pénztárcák; csuklótáskák; divatos

kézitáskák; elasztikus ruhatáskák; erszények, bugyellárisok; erszények, pénztárcák; erszények, táskák smink,

kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; erszénykeretek; estélyi kézitáskák; estélyi táskák; féloldalas

hátizsákok; hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák; hétvégi táskák; húzózsinóros erszények; kötéltáskák; kozmetikai

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 24. szám, 2022.12.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3125



táskák; kulcstartók; lánchálós erszények; levéltárcák; neszesszerek; nagyméretű bőr útitáska [portmanteaux];

névjegykártyatartók; női kézitáskák; övtáskák; övtáskák és csípőtáskák; pénztárcák, erszények; piperecikkek

szállítására szolgáló tisztasági táskák; piperetáskák, neszesszerek; pizsamatartók [kisméretű utazótáskák];

poggyász és útitáskák; retikülök; retikülök, kézitáskák; ruhák szállítására alkalmas utazótáskák; ruhazsákok;

ruhazsákok, öltönytáskák; satchel táskák; sminkes dobozok; sporttáskák; strandtáskák; vászon bevásárlótáskák;

vászontáskák; ernyők, esernyők; esőkabátok ölebeknek; anorákok, orkándzsekik kutyáknak; hordozók állatoknak

[táskák]; kabátok kutyáknak; kabátok macskáknak; kutyaruhák; kutyanyakörvek; kutyapórázok; pórázok

 kisállatoknak; ruhák állatoknak.

 25    Arcmaszkok [divatcikkek]; bandana kendők; baseball sapkák; bojtos sapkák; bőrből készült fejfedők;

csuklyák, kapucnik [ruházat]; divatkalapok; ellenzős sapkák; esőkalapok; fejkendő; fejre való sálak, fejkendők;

gyapjú sapkák; golfsapkák; körsálak; kötött sapkák; muffok; műszőrme kalapok; nádkalapok (suge-gasa);

napellenzők; napellenzők [fejfedők]; napvédő kalapok; raszta sapkák, jamaicai sapkák; sapkák; strandkalapok;

szőrme muffok; szőrmesapkák; textil fejkendők; turbánok; zsirardi kalapok; alakformáló alsónemű; alakformáló

ruhák; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alkalmi öltönyök; állatbőrből készült ruhák; alsónemű és hálóruházat;

anorák; azonos anyagú és színű pulóverből és kardigánból álló együttesek; báli ruhák; ballonkabátok; báránybőr

kabátok; bermuda nadrágok; biciklisnadrágok; bikinik; blézerek; blúzok; bő szárú rövidnadrágok; chino

nadrágok; cső felsők; csősálak; derékszalagok, övek kimonókhoz [datemaki]; derékszíjak, övek; dzsekik; dzsekik

motorkerékpárosoknak; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; egyberészes fürdőruhák [hurkolt/ kötöttáruk];

egyrészes overallok (playsuit); egyrészes ruhák; esőkabátok; esőköpenyek; galléros ingek; garbó nyakú felsők;

garbó nyakú pulóverek; guernsey-k [kötött tengerész pulóverek]; gyapjú felsőrészek; gyapjú harisnyanadrágok;

gyapjúruházat; gyermek felsőruházat; harisnyaáruk, kötöttáruk; házikabátok; hétköznapi, utcai viselet; hímzett

ruhadarabok; hosszú kabátok; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszúnadrágok, nadrágok; ingek;

ingfazonú dzsekik; japán kimonók; jelmezek, kosztümök; jógafelsők; jóganadrágok; jógapólók; jógazoknik;

kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kaftánok; kantáros nadrágok, kertésznadrágok; kapucnis felsők; kapucnis

fürdőköpenyek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; karcsúsító anyagokat tartalmazó

ruházat; kardigánok; kasmír ruházat; kasmírsálak; készruhák; kesztyűk; kesztyűk bőrből, irhából vagy szőrméből;

kezeslábas overallok; kezeslábas ruhák; kifordítható dzsekik; kimonók; kismama felsők; kismama ingek;

kismama leggingek; kismama nadrágok; kismama ruhák; kosztümök; koszorúslány ruhák; kötött dzsekik,

kabátok; kötött ruhadarabok; kötött topok; latex ruházat; laza, informális öltönyök; legging nadrágok,

cicanadrágok; lezser, hétköznapi ingek; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok;

mellények; miniszoknyák; műbőr övek; műbőr ruhák; műbőr ruházat; műszőrme stólák; nadrágkosztümök;

nadrágok; nadrágok hétköznapi viseletre; nadrágszoknyák; női alkalmi ruhák; női felsőruházat; női fürdőruhák;

női ingek, blúzok; női kosztümök; női overallok; női ruhák; nyakkendők; nyakpántos topok [felsőrészek];

nyaksálak; nyomtatott pólók; öltönynadrágok, kosztümnadrágok; öltönyök; otthoni ruházat; parkák;

pehelykabátok; pehelymellények; pelerinek; polár gyapjúdzsekik; polár pulóverek; pólóingek, kötött ingek,

pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú

pólók; rövidnadrágok; ruházat (bőr-); ruházati cikkek nők számára; sálak; selyemövek, vállszalagok; sport felsők,

topok; sportnadrágok; sportruházat; steppelt mellények; stólák; strandkendők; strandöltözet; strandruhák;

szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrméből készült ruházati cikkek;

szőrmekabátok; szőrmekabátok és -dzsekik; télikabátok, nagykabátok; topok [ruházati cikkek]; viselhető takarók;

alkalmi cipők; balerina cipők; bokacsizmák; bőrcipők; csizmák hölgyek számára; fatalpú szandálok; fonott talpú

cipők vagy szandálok; gumicsizmák; jógacipők; magassarkú cipők; lapos cipők; mokaszinok; női lábbeli; női

 szandálok; összehajtható női papucsok; papucsok; strandcipők; strandlábbelik; szandálok; tornacipők.

 ( 210 ) M 22 02276

 ( 220 ) 2022.09.05.

 ( 731 )  Agro Masters Hungary Kft., Szőlősgyörök (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   44    Kertészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02286

 ( 220 ) 2022.09.06.

 ( 731 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Patinorg Kft., Budapest

 ( 541 ) SaveTerminalMAX

 ( 511 ) 9    Interaktív érintőképernyős terminálok; automata berendezések, termék-kiadó automaták és termék-bevételező

automaták kezelésére szolgáló kommunikációs eszközök; inter-kommunikációs berendezések, készülékek; ipari

műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; kézi számítógépek (PDA); kommunikátorok; laptop

számítógépek; operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; számítógép programok, rögzített;

 számítógép programok (letölthető szoftverek); processzorral rendelkező kommunikációs eszközök.

 42    Számítógép-programozás; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; szoftverek frissítése; szoftverkarbantartás;

 számítógépes szoftverek bérlése, kölcsönzése; számítógépes szoftver tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 02406

 ( 220 ) 2022.09.19.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Tokaji eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 22 02409

 ( 220 ) 2022.09.19.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Dunántúli földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő borok, pezsgők

 ( 210 ) M 22 02413

 ( 220 ) 2022.09.19.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Etyek-Budai eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 22 02417

 ( 220 ) 2022.09.19.

 ( 731 )  Rajnai Benjámin, Veszprém (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Eseménymarketing; digitális marketing.

 37    Légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; légkondicionáló berendezések

telepítése és javítása; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos beszerelése;

 légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása [ipari célra].

 ( 210 ) M 22 02422

 ( 220 ) 2022.09.19.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; hirdetés és reklámozás;

hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési szolgáltatások részvényekhez és

más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek népszerűsítésére; internetes marketing; online

reklámozás; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; pénzügyi befektetéssel

kapcsolatos reklámszolgáltatások; pénzügyi marketing; pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetési

 szolgáltatások; reklám és marketing; vállalatok promóciója [reklámozás]; üzleti promóció.

 36    Finanszírozás nyújtása ingatlanfejlesztéshez; ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások [pénzügyi

szolgáltatások]; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások;

ingatlanfejlesztés finanszírozása; ingatlanfejlesztési projektek finanszírozása; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások;

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanmenedzsment; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanokra

vonatkozó záloghitel szolgáltatások; ingatlantulajdon vagyonkezelése; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz

kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanügyletek; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi brókeri

szolgáltatások; ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; segítségnyújtás ingatlanok és e téren

pénzügyi érdekeltségek megszerzéséhez; szindikált ingatlanhitelezés; tulajdon portfólió menedzsment;

vagyonkezelés, tulajdon menedzsment; vagyonportfólió kezelése; pénzként használható utalványok kibocsátása;

utazási csekkek és hitellevelek, akkreditívek kiadása; értékpapírok biztonságos letétbe helyezése; értéktárgyak

biztonságos letétbe helyezése; alkuszi/ügynöki tevékenység; árucikkek finanszírozása; bankbetétekkel

kapcsolatos banki szolgáltatások; banki és finanszírozási szolgáltatások; banki intézményekkel kapcsolatos

pénzügyi ügyviteli szolgáltatások; banki szolgáltatások; banki szolgáltatások biztosítása; banki ügyletekkel

kapcsolatos pénzügyi menedzsment; bankszámla információs szolgáltatások; bankszámlákhoz kapcsolódó

szolgáltatások; bankszámlákkal és megtakarításokkal kapcsolatos szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása;

befektetésekkel kapcsolatos letéti számlák kezelése; befektetési szolgáltatások; átruházható értékpapírok

kibocsátása; cégek pénzügyeinek kezelése; betétszámlával kapcsolatos szolgáltatások; devizaárfolyam-kockázat

elleni pénzügyi védelem biztosítása; devizaátutalási szolgáltatások; elektronikus bank szolgáltatások; elektronikus
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eszközök segítségével biztosított pénzügyi szolgáltatások; elektronikus pénzügyi kereskedelmi szolgáltatások;

építési projektek pénzügyi menedzsmentje; építkezésekhez szükséges finanszírozásokkal kapcsolatos ügyintézés;

értékpapírok és árucikkek kereskedelme; fejlesztési projektek finanszírozása; eszközök, felszerelések

finanszírozásával kapcsolatos szolgáltatások; finanszírozás létrehozása, megszervezése; finanszírozási

szolgáltatások; források előteremtése pénzügyi célokra; független pénzügyi tervezési tanácsadás; folyószámlával

kapcsolatos szolgáltatások; folyószámlanyitási szolgáltatások; folyószámlák pénzügyi kezelése; fogyasztói

vásárlások finanszírozása; finanszírozások elősegítése és ügyintézése; hitelbiztosítás ügyintézése;

ingatlanbefektetési banki szolgáltatások; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások;

holdingvállalatok pénzügyi igazgatása; online banki szolgáltatások; online kereskedelmi banki tevékenységek;

oktatás pénzügyi támogatásával kapcsolatos szaktanácsadás; nyugdíjszolgáltatások; mobil banki szolgáltatások;

megtakarítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; magánvagyon befektetési tervezés; magánvagyon kezelése;

magánbanki szolgáltatások; letéti szolgáltatások; lakás-takarékpénztári szolgáltatások; kölcsön, hitel, és lízing

szolgáltatások; kockázati tőke kezelés; kiskereskedelmi finanszírozási szolgáltatások; kereskedelmi

bankügyintézés; kereskedelmi finanszírozás nyújtása; kereskedelmi finanszírozás; internetes banki tevékenység;

internetes pénzügyi menedzsment; interneten keresztül nyújtott pénzügyi menedzsment; interneten keresztül

nyújtott pénzügyi szolgáltatások; interneten és telefonon nyújtott pénzügyi szolgáltatások; interneten keresztül

nyújtott tájékoztatás és elemzés a pénzügyi befektetések terén; ingatlanvagyon-kezelés; ingatlantulajdonnal és

épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés;

ingatlanprojektek pénzügyi menedzsmentje; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanokkal kapcsolatos

pénzügyek kezelése; pénz vagyonkezelése; ingatlanokkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások [pénzügyek

rendezése]; pénzügyi átutalások és tranzakciók, fizetési szolgáltatások; pénzkivétre vonatkozó banki pénzügyi

szolgáltatások; pénzbetétre vonatkozó banki pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi bankszolgáltatások; pénzügyi

befektetések; pénzügyi brókeri szolgáltatások; pénzügyi értékpapírok szolgáltatása; pénzügyi értéktőzsde;

pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi fedezet megteremtése; pénzügyi ingatlantervezés; pénzügyi

kockázatértékelési szolgáltatások; pénzügyi közvetítői szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások a megtakarítással

kapcsolatban; pénzügyi szolgáltatások nyújtása; pénzügyi tranzakciók; pénzügyi tranzakciók lebonyolítása;

pénzügyi vagyonkezelés; projektfinanszírozási szolgáltatások; részvénykibocsátási szolgáltatások;

számítógépesített bankszolgáltatások; számítógépesített pénzügyi szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi és

banki szolgáltatások; telebank szolgáltatások; váltók, kötelezvények kibocsátása; vállalkozások finanszírozása;

vállalatok finanszírozása; vállalati finanszírozás; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások;

valutakereskedelem; valuta vétele és eladása; valuta tranzakciókra vonatkozó információk szolgáltatása;

valuataárfolyammal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatások; tőzsdei árfolyamokkal kapcsolatos információnyújtás;

tőzsdei árfolyamlisták készítése; számítógépesített pénzügyi szolgáltatások devizakereskedelemmel kapcsolatban;

pénzváltás és átutalás; pénzbrókeri szolgáltatások; online valósidejű valutakereskedelem; devizapiac; árfolyam

információk készítése és közlése; deviza váltásával kapcsolatos szolgáltatások és tanácsadás; állami kötvények,

értékpapírok kezelése; átruházható értékpapírok portfólióinak kezelése; átruházható értékpapírok kezelése;

átruházható értékpapírokkal kapcsolatos befektetési szolgáltatások; banki klíring szolgáltatások; elektronikus

tőzsdei szolgáltatások; derivatívákkal való kereskedelmi szolgáltatások; értékpapír befektetési szolgáltatások;

értékpapír befektetési szolgáltatások egyéni befektetők számára; értékpapír keresekedelem; értékpapír

kereskedelmi szolgáltatások; értékpapír-elszámolás; értékpapír kezelés; értékpapír váltási szolgáltatások;

értékpapír portfóliók létrehozásához kapcsolódó szolgáltatások; értékpapírok portfóliójának menedzsmentje,

kezelése; értékpapírok portfóliójának managementje, kezelése; értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; értékpapírokkal való kereskedés; határidős áruszerződésekkel kapcsolatos devizapiaci

szolgáltatások; határidős árutőzsdei ügyletekkel való kereskedéssel kapcsolatos tájékoztatás; határidős

részvényindexekkel való kereskedés mások megbízásából; határidős részvényindexek kereskedelmével

kapcsolatos tájékoztatás; jegyzett értékpapírok kezelése; jelzáloggal fedezett értékpapírok kibocsátásával és

eladásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ügynöki szolgáltatások pénzügyi piacokon; tőzsdei

szolgáltatások; részvényszolgáltatások; részvénypiaci szolgáltatások; részvények pénzügyi kezelése; pénzügyi
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származékos ügyletekkel való kereskedés; áruhitel szolgáltatás; beszerzések finanszírozása; berendezések

lízingelésének finanszírozása; értékpapírok jelzálogosítása; értékpapírokkal fedezett hitelek biztosítása; garanciák

kiadása; garanciavállalás szerződésekhez; hitel- és bankkártyával kapcsolatos szolgáltatások; hitel- és betéti

kártya szolgáltatások; hitelfolyósítás; hitelgaranciák, kezességvállalás; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások;

hitelkártyák kezelésével kapcsolatos szolgáltatások; hitelképességgel kapcsolatos szolgáltatások; hitelkártyás

készpénz-helyettesítés; hitellevelek kibocsátása; hitelnyújtással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi

garanciák biztosítása ingatlan elzálogosítására; pénzügyi garancia szolgáltatások; pénzkölcsönzés; óvadékkal

kapcsolatos szolgáltatások; okmányos akkreditívek kiadása; nyíltvégű pénzügyi szolgáltatások; lízingfinaszírozás

biztosítása; lízingfinanszírozási lehetőségek biztosítása; lízing, bérlet fedezése; légi járművek finanszírozása;

kölcsönök nyújtása lakásfelújításra; kölcsönök nyújtása személyes célokra; kölcsönök, jelzálogok és kezességek

finanszírozása; kölcsönnyújtás; kölcsönök és hitelszolgáltatások; kezesség; jelzáloghitelek nyújtása;

jelzáloghitelek refinanszírozása; jelzáloghitelek és pénzügyi szolgáltatások; jelzáloghitelek; kereskedelmi hitelek;

kereskedelmi hitelek finanszírozása; jelzáloggal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; jelzálogbank;

ingatlanhitelek finanszírozása; ingatlanhitelek biztosítása; ingatlanfinanszírozás; hiteltanácsadás, hitelügyintézés;

ingatlanvagyon finanszírozása; pénzügyi hitelszolgáltatások; pénzügyi lízing; pénzügyi kölcsönök; pénzügyi

megállapodások ügyintézése; projektfinanszírozás; pénzügyi szolgáltatások ingatlanvásárláshoz; pénzügyi

szolgáltatások gépjármű vásárláshoz; részletfizetési hitelek finanszírozása; rulírozó hitel szolgáltatások; rulírozó

hitellel kapcsolatos szolgáltatások; rulírozó hitelhez kapcsolódó értékpapírok; szindikált hitelek; tulajdonjog

fenntartásos részletvétel hitelezése; pénzügyi kötelezettségek faktorálása; pénzügyi fizetésképtelenségi

szolgáltatások; faktorálás; befektetések kezelése; befektetések finanszírozása; ingatlan befektetések;

munkavállalói részvényprogram adminisztrációja; pénzügyi biztosíték, értékpapírok kibocsátása (beruházási

bankszolgáltatások); portfólió menedzsment; nyugdíjbiztosítás; befektetési banki szolgáltatások; bankkártyákkal

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; érintésmentes fizetési szolgáltatások; interneten keresztül történő fizetési

műveletek feldolgozása; készpénz, csekk, és pénzutalvány szolgáltatások; online számlafizetési szolgáltatások;

online pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; automatizált banki szolgáltatások; bankautomata szolgáltatások;

takarékpénztár szolgáltatások; takarékbetét-számlákkal kapcsolatos ügyintézés; nyugdíjakkal kapcsolatos

 pénzügyi szolgáltatások; nyugdíjak pénzügyi kezelése; nyugdíj vagyonkezelése.

 41    Bankügyletekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; bankügyletekkel kapcsolatos tanfolyamok;

bankügyletekkel kapcsolatos képzés; bankügyletekkel kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; pénzügyi

tanfolyamok biztosítása; pénzügyi személyzet oktatása; pénzügyekkel kapcsolatos coaching; pénzügyekkel

kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; pénzügyekkel kapcsolatos tanfolyamok; pénzügyekkel kapcsolatos

 oktatási tanfolyamok; pénzüggyel kapcsolatos képzési szolgáltatások; üzleti képzés.

 42    Adatközpont-berendezések biztosítása; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs

szolgáltatások; IT-szolgáltatások menedzsmentje [ITSM]; számítógép-hálózatok fejlesztése; számítógép

hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; számítógépes

rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek és hálózatok integrálása, egyesítése; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; információs rendszerek tervezése; számítógépek programozása;

számítógép-programozás és szoftvertervezés; számítógép-programozás és számítógépes programok karbantartása;

számítógép-programozás; programok fejlesztése számítógépekhez; számítógépes kódok fejlesztése; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok fejlesztése elektronikus pénztárgép rendszerekhez; számítógépes

programok karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése;

számítógépes programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok telepítése

és karbantartása; számítógépes programok tervezése; számítógépes programokkal kapcsolatos szaktanácsadói

szolgáltatások; számítógépes programtervezés és -fejlesztés; számítógépes rendszerek és hálózatok

konfigurációja; számítógépes szoftver fejlesztése; számítógépes szoftverek és programok aktualizálás és

karbantartása; számítógépes szoftverek bérbeadása és karbantartása; hardver és szoftver bérbeadása; szoftver mint

szolgáltatás [Saas]; számítógépes hardverek és szoftverek bérbeadása, kölcsönzése; információs rendszerek

tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;
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számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes

hardverre és szoftverre vonatkozó technikai tanácsadás biztosítása; számítógépes rendszerek felügyelete

üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes hálózati szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos

információs szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépekkel kapcsolatos

 szaktanácsadás; számítógépes tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 02423

 ( 220 ) 2022.09.19.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; hirdetés és reklámozás;

hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési szolgáltatások részvényekhez és

más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek népszerűsítésére; internetes marketing; online

reklámozás; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; pénzügyi befektetéssel

kapcsolatos reklámszolgáltatások; pénzügyi marketing; pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetési

 szolgáltatások; reklám és marketing; vállalatok promóciója [reklámozás]; üzleti promóció.

 36    Finanszírozás nyújtása ingatlanfejlesztéshez; ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások [pénzügyi

szolgáltatások]; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások;

ingatlanfejlesztés finanszírozása; ingatlanfejlesztési projektek finanszírozása; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások;

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanmenedzsment; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanokra

vonatkozó záloghitel szolgáltatások; ingatlantulajdon vagyonkezelése; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz

kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanügyletek; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi brókeri

szolgáltatások; ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; segítségnyújtás ingatlanok és e téren

pénzügyi érdekeltségek megszerzéséhez; szindikált ingatlanhitelezés; tulajdon portfólió menedzsment;

vagyonkezelés, tulajdon menedzsment; vagyonportfólió kezelése; pénzként használható utalványok kibocsátása;

utazási csekkek és hitellevelek, akkreditívek kiadása; értékpapírok biztonságos letétbe helyezése; értéktárgyak

biztonságos letétbe helyezése; alkuszi/ügynöki tevékenység; árucikkek finanszírozása; bankbetétekkel

kapcsolatos banki szolgáltatások; banki és finanszírozási szolgáltatások; banki intézményekkel kapcsolatos

pénzügyi ügyviteli szolgáltatások; banki szolgáltatások; banki szolgáltatások biztosítása; banki ügyletekkel

kapcsolatos pénzügyi menedzsment; bankszámla információs szolgáltatások; bankszámlákhoz kapcsolódó

szolgáltatások; bankszámlákkal és megtakarításokkal kapcsolatos szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása;

befektetésekkel kapcsolatos letéti számlák kezelése; befektetési szolgáltatások; átruházható értékpapírok

kibocsátása; cégek pénzügyeinek kezelése; betétszámlával kapcsolatos szolgáltatások; devizaárfolyam-kockázat

elleni pénzügyi védelem biztosítása; devizaátutalási szolgáltatások; elektronikus bank szolgáltatások; elektronikus

eszközök segítségével biztosított pénzügyi szolgáltatások; elektronikus pénzügyi kereskedelmi szolgáltatások;

építési projektek pénzügyi menedzsmentje; építkezésekhez szükséges finanszírozásokkal kapcsolatos ügyintézés;

értékpapírok és árucikkek kereskedelme; fejlesztési projektek finanszírozása; eszközök, felszerelések

finanszírozásával kapcsolatos szolgáltatások; finanszírozás létrehozása, megszervezése; finanszírozási

szolgáltatások; források előteremtése pénzügyi célokra; független pénzügyi tervezési tanácsadás; folyószámlával

kapcsolatos szolgáltatások; folyószámlanyitási szolgáltatások; folyószámlák pénzügyi kezelése; fogyasztói

vásárlások finanszírozása; finanszírozások elősegítése és ügyintézése; hitelbiztosítás ügyintézése;

ingatlanbefektetési banki szolgáltatások; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások;

holdingvállalatok pénzügyi igazgatása; online banki szolgáltatások; online kereskedelmi banki tevékenységek;

oktatás pénzügyi támogatásával kapcsolatos szaktanácsadás; nyugdíjszolgáltatások; mobil banki szolgáltatások;
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megtakarítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; magánvagyon befektetési tervezés; magánvagyon kezelése;

magánbanki szolgáltatások; letéti szolgáltatások; lakás-takarékpénztári szolgáltatások; kölcsön, hitel, és lízing

szolgáltatások; kockázati tőke kezelés; kiskereskedelmi finanszírozási szolgáltatások; kereskedelmi

bankügyintézés; kereskedelmi finanszírozás nyújtása; kereskedelmi finanszírozás; internetes banki tevékenység;

internetes pénzügyi menedzsment; interneten keresztül nyújtott pénzügyi menedzsment; interneten keresztül

nyújtott pénzügyi szolgáltatások; interneten és telefonon nyújtott pénzügyi szolgáltatások; interneten keresztül

nyújtott tájékoztatás és elemzés a pénzügyi befektetések terén; ingatlanvagyon-kezelés; ingatlantulajdonnal és

épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés;

ingatlanprojektek pénzügyi menedzsmentje; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanokkal kapcsolatos

pénzügyek kezelése; pénz vagyonkezelése; ingatlanokkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások [pénzügyek

rendezése]; pénzügyi átutalások és tranzakciók, fizetési szolgáltatások; pénzkivétre vonatkozó banki pénzügyi

szolgáltatások; pénzbetétre vonatkozó banki pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi bankszolgáltatások; pénzügyi

befektetések; pénzügyi brókeri szolgáltatások; pénzügyi értékpapírok szolgáltatása; pénzügyi értéktőzsde;

pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi fedezet megteremtése; pénzügyi ingatlantervezés; pénzügyi

kockázatértékelési szolgáltatások; pénzügyi közvetítői szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások a megtakarítással

kapcsolatban; pénzügyi szolgáltatások nyújtása; pénzügyi tranzakciók; pénzügyi tranzakciók lebonyolítása;

pénzügyi vagyonkezelés; projektfinanszírozási szolgáltatások; részvénykibocsátási szolgáltatások;

számítógépesített bankszolgáltatások; számítógépesített pénzügyi szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi és

banki szolgáltatások; telebank szolgáltatások; váltók, kötelezvények kibocsátása; vállalkozások finanszírozása;

vállalatok finanszírozása; vállalati finanszírozás; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások;

valutakereskedelem; valuta vétele és eladása; valuta tranzakciókra vonatkozó információk szolgáltatása;

valuataárfolyammal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatások; tőzsdei árfolyamokkal kapcsolatos információnyújtás;

tőzsdei árfolyamlisták készítése; számítógépesített pénzügyi szolgáltatások devizakereskedelemmel kapcsolatban;

pénzváltás és átutalás; pénzbrókeri szolgáltatások; online valósidejű valutakereskedelem; devizapiac; árfolyam

információk készítése és közlése; deviza váltásával kapcsolatos szolgáltatások és tanácsadás; állami kötvények,

értékpapírok kezelése; átruházható értékpapírok portfólióinak kezelése; átruházható értékpapírok kezelése;

átruházható értékpapírokkal kapcsolatos befektetési szolgáltatások; banki klíring szolgáltatások; elektronikus

tőzsdei szolgáltatások; derivatívákkal való kereskedelmi szolgáltatások; értékpapír befektetési szolgáltatások;

értékpapír befektetési szolgáltatások egyéni befektetők számára; értékpapír keresekedelem; értékpapír

kereskedelmi szolgáltatások; értékpapír-elszámolás; értékpapír kezelés; értékpapír váltási szolgáltatások;

értékpapír portfóliók létrehozásához kapcsolódó szolgáltatások; értékpapírok portfóliójának menedzsmentje,

kezelése; értékpapírok portfóliójának managementje, kezelése; értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; értékpapírokkal való kereskedés; határidős áruszerződésekkel kapcsolatos devizapiaci

szolgáltatások; határidős árutőzsdei ügyletekkel való kereskedéssel kapcsolatos tájékoztatás; határidős

részvényindexekkel való kereskedés mások megbízásából; határidős részvényindexek kereskedelmével

kapcsolatos tájékoztatás; jegyzett értékpapírok kezelése; jelzáloggal fedezett értékpapírok kibocsátásával és

eladásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ügynöki szolgáltatások pénzügyi piacokon; tőzsdei

szolgáltatások; részvényszolgáltatások; részvénypiaci szolgáltatások; részvények pénzügyi kezelése; pénzügyi

származékos ügyletekkel való kereskedés; áruhitel szolgáltatás; beszerzések finanszírozása; berendezések

lízingelésének finanszírozása; értékpapírok jelzálogosítása; értékpapírokkal fedezett hitelek biztosítása; garanciák

kiadása; garanciavállalás szerződésekhez; hitel- és bankkártyával kapcsolatos szolgáltatások; hitel- és betéti

kártya szolgáltatások; hitelfolyósítás; hitelgaranciák, kezességvállalás; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások;

hitelkártyák kezelésével kapcsolatos szolgáltatások; hitelképességgel kapcsolatos szolgáltatások; hitelkártyás

készpénz-helyettesítés; hitellevelek kibocsátása; hitelnyújtással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi

garanciák biztosítása ingatlan elzálogosítására; pénzügyi garancia szolgáltatások; pénzkölcsönzés; óvadékkal

kapcsolatos szolgáltatások; okmányos akkreditívek kiadása; nyíltvégű pénzügyi szolgáltatások; lízingfinaszírozás

biztosítása; lízingfinanszírozási lehetőségek biztosítása; lízing, bérlet fedezése; légi járművek finanszírozása;

kölcsönök nyújtása lakásfelújításra; kölcsönök nyújtása személyes célokra; kölcsönök, jelzálogok és kezességek
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finanszírozása; kölcsönnyújtás; kölcsönök és hitelszolgáltatások; kezesség; jelzáloghitelek nyújtása;

jelzáloghitelek refinanszírozása; jelzáloghitelek és pénzügyi szolgáltatások; jelzáloghitelek; kereskedelmi hitelek;

kereskedelmi hitelek finanszírozása; jelzáloggal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; jelzálogbank;

ingatlanhitelek finanszírozása; ingatlanhitelek biztosítása; ingatlanfinanszírozás; hiteltanácsadás, hitelügyintézés;

ingatlanvagyon finanszírozása; pénzügyi hitelszolgáltatások; pénzügyi lízing; pénzügyi kölcsönök; pénzügyi

megállapodások ügyintézése; projektfinanszírozás; pénzügyi szolgáltatások ingatlanvásárláshoz; pénzügyi

szolgáltatások gépjármű vásárláshoz; részletfizetési hitelek finanszírozása; rulírozó hitel szolgáltatások; rulírozó

hitellel kapcsolatos szolgáltatások; rulírozó hitelhez kapcsolódó értékpapírok; szindikált hitelek; tulajdonjog

fenntartásos részletvétel hitelezése; pénzügyi kötelezettségek faktorálása; pénzügyi fizetésképtelenségi

szolgáltatások; faktorálás; befektetések kezelése; befektetések finanszírozása; ingatlan befektetések;

munkavállalói részvényprogram adminisztrációja; pénzügyi biztosíték, értékpapírok kibocsátása (beruházási

bankszolgáltatások); portfólió menedzsment; nyugdíjbiztosítás; befektetési banki szolgáltatások; bankkártyákkal

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; érintésmentes fizetési szolgáltatások; interneten keresztül történő fizetési

műveletek feldolgozása; készpénz, csekk, és pénzutalvány szolgáltatások; online számlafizetési szolgáltatások;

online pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; automatizált banki szolgáltatások; bankautomata szolgáltatások;

takarékpénztár szolgáltatások; takarékbetét-számlákkal kapcsolatos ügyintézés; nyugdíjakkal kapcsolatos

 pénzügyi szolgáltatások; nyugdíjak pénzügyi kezelése; nyugdíj vagyonkezelése.

 41    Bankügyletekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; bankügyletekkel kapcsolatos tanfolyamok;

bankügyletekkel kapcsolatos képzés; bankügyletekkel kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; pénzügyi

tanfolyamok biztosítása; pénzügyi személyzet oktatása; pénzügyekkel kapcsolatos coaching; pénzügyekkel

kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; pénzügyekkel kapcsolatos tanfolyamok; pénzügyekkel kapcsolatos

 oktatási tanfolyamok; pénzüggyel kapcsolatos képzési szolgáltatások; üzleti képzés.

 42    Adatközpont-berendezések biztosítása; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs

szolgáltatások; IT-szolgáltatások menedzsmentje [ITSM]; számítógép-hálózatok fejlesztése; számítógép

hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; számítógépes

rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek és hálózatok integrálása, egyesítése; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; információs rendszerek tervezése; számítógépek programozása;

számítógép-programozás és szoftvertervezés; számítógép-programozás és számítógépes programok karbantartása;

számítógép-programozás; programok fejlesztése számítógépekhez; számítógépes kódok fejlesztése; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok fejlesztése elektronikus pénztárgép rendszerekhez; számítógépes

programok karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése;

számítógépes programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok telepítése

és karbantartása; számítógépes programok tervezése; számítógépes programokkal kapcsolatos szaktanácsadói

szolgáltatások; számítógépes programtervezés és -fejlesztés; számítógépes rendszerek és hálózatok

konfigurációja; számítógépes szoftver fejlesztése; számítógépes szoftverek és programok aktualizálás és

karbantartása; számítógépes szoftverek bérbeadása és karbantartása; hardver és szoftver bérbeadása; szoftver mint

szolgáltatás [Saas]; számítógépes hardverek és szoftverek bérbeadása, kölcsönzése; információs rendszerek

tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;

számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes

hardverre és szoftverre vonatkozó technikai tanácsadás biztosítása; számítógépes rendszerek felügyelete

üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes hálózati szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos

információs szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépekkel kapcsolatos

 szaktanácsadás; számítógépes tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 02424

 ( 220 ) 2022.09.19.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; hirdetés és reklámozás;

hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési szolgáltatások részvényekhez és

más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek népszerűsítésére; internetes marketing; online

reklámozás; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; pénzügyi befektetéssel

kapcsolatos reklámszolgáltatások; pénzügyi marketing; pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetési

 szolgáltatások; reklám és marketing; vállalatok promóciója [reklámozás]; üzleti promóció.

 36    Finanszírozás nyújtása ingatlanfejlesztéshez; ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások [pénzügyi

szolgáltatások]; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások;

ingatlanfejlesztés finanszírozása; ingatlanfejlesztési projektek finanszírozása; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások;

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanmenedzsment; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanokra

vonatkozó záloghitel szolgáltatások; ingatlantulajdon vagyonkezelése; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz

kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanügyletek; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi brókeri

szolgáltatások; ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; segítségnyújtás ingatlanok és e téren

pénzügyi érdekeltségek megszerzéséhez; szindikált ingatlanhitelezés; tulajdon portfólió menedzsment;

vagyonkezelés, tulajdon menedzsment; vagyonportfólió kezelése; pénzként használható utalványok kibocsátása;

utazási csekkek és hitellevelek, akkreditívek kiadása; értékpapírok biztonságos letétbe helyezése; értéktárgyak

biztonságos letétbe helyezése; alkuszi/ügynöki tevékenység; árucikkek finanszírozása; bankbetétekkel

kapcsolatos banki szolgáltatások; banki és finanszírozási szolgáltatások; banki intézményekkel kapcsolatos

pénzügyi ügyviteli szolgáltatások; banki szolgáltatások; banki szolgáltatások biztosítása; banki ügyletekkel

kapcsolatos pénzügyi menedzsment; bankszámla információs szolgáltatások; bankszámlákhoz kapcsolódó

szolgáltatások; bankszámlákkal és megtakarításokkal kapcsolatos szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása;

befektetésekkel kapcsolatos letéti számlák kezelése; befektetési szolgáltatások; átruházható értékpapírok

kibocsátása; cégek pénzügyeinek kezelése; betétszámlával kapcsolatos szolgáltatások; devizaárfolyam-kockázat

elleni pénzügyi védelem biztosítása; devizaátutalási szolgáltatások; elektronikus bank szolgáltatások; elektronikus

eszközök segítségével biztosított pénzügyi szolgáltatások; elektronikus pénzügyi kereskedelmi szolgáltatások;

építési projektek pénzügyi menedzsmentje; építkezésekhez szükséges finanszírozásokkal kapcsolatos ügyintézés;

értékpapírok és árucikkek kereskedelme; fejlesztési projektek finanszírozása; eszközök, felszerelések

finanszírozásával kapcsolatos szolgáltatások; finanszírozás létrehozása, megszervezése; finanszírozási

szolgáltatások; források előteremtése pénzügyi célokra; független pénzügyi tervezési tanácsadás; folyószámlával

kapcsolatos szolgáltatások; folyószámlanyitási szolgáltatások; folyószámlák pénzügyi kezelése; fogyasztói

vásárlások finanszírozása; finanszírozások elősegítése és ügyintézése; hitelbiztosítás ügyintézése;

ingatlanbefektetési banki szolgáltatások; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások;

holdingvállalatok pénzügyi igazgatása; online banki szolgáltatások; online kereskedelmi banki tevékenységek;

oktatás pénzügyi támogatásával kapcsolatos szaktanácsadás; nyugdíjszolgáltatások; mobil banki szolgáltatások;

megtakarítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; magánvagyon befektetési tervezés; magánvagyon kezelése;

magánbanki szolgáltatások; letéti szolgáltatások; lakás-takarékpénztári szolgáltatások; kölcsön, hitel, és lízing

szolgáltatások; kockázati tőke kezelés; kiskereskedelmi finanszírozási szolgáltatások; kereskedelmi

bankügyintézés; kereskedelmi finanszírozás nyújtása; kereskedelmi finanszírozás; internetes banki tevékenység;

internetes pénzügyi menedzsment; interneten keresztül nyújtott pénzügyi menedzsment; interneten keresztül

nyújtott pénzügyi szolgáltatások; interneten és telefonon nyújtott pénzügyi szolgáltatások; interneten keresztül

nyújtott tájékoztatás és elemzés a pénzügyi befektetések terén; ingatlanvagyon-kezelés; ingatlantulajdonnal és

épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés;

ingatlanprojektek pénzügyi menedzsmentje; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanokkal kapcsolatos

pénzügyek kezelése; pénz vagyonkezelése; ingatlanokkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások [pénzügyek

rendezése]; pénzügyi átutalások és tranzakciók, fizetési szolgáltatások; pénzkivétre vonatkozó banki pénzügyi

szolgáltatások; pénzbetétre vonatkozó banki pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi bankszolgáltatások; pénzügyi

befektetések; pénzügyi brókeri szolgáltatások; pénzügyi értékpapírok szolgáltatása; pénzügyi értéktőzsde;
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pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi fedezet megteremtése; pénzügyi ingatlantervezés; pénzügyi

kockázatértékelési szolgáltatások; pénzügyi közvetítői szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások a megtakarítással

kapcsolatban; pénzügyi szolgáltatások nyújtása; pénzügyi tranzakciók; pénzügyi tranzakciók lebonyolítása;

pénzügyi vagyonkezelés; projektfinanszírozási szolgáltatások; részvénykibocsátási szolgáltatások;

számítógépesített bankszolgáltatások; számítógépesített pénzügyi szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi és

banki szolgáltatások; telebank szolgáltatások; váltók, kötelezvények kibocsátása; vállalkozások finanszírozása;

vállalatok finanszírozása; vállalati finanszírozás; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások;

valutakereskedelem; valuta vétele és eladása; valuta tranzakciókra vonatkozó információk szolgáltatása;

valuataárfolyammal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatások; tőzsdei árfolyamokkal kapcsolatos információnyújtás;

tőzsdei árfolyamlisták készítése; számítógépesített pénzügyi szolgáltatások devizakereskedelemmel kapcsolatban;

pénzváltás és átutalás; pénzbrókeri szolgáltatások; online valósidejű valutakereskedelem; devizapiac; árfolyam

információk készítése és közlése; deviza váltásával kapcsolatos szolgáltatások és tanácsadás; állami kötvények,

értékpapírok kezelése; átruházható értékpapírok portfólióinak kezelése; átruházható értékpapírok kezelése;

átruházható értékpapírokkal kapcsolatos befektetési szolgáltatások; banki klíring szolgáltatások; elektronikus

tőzsdei szolgáltatások; derivatívákkal való kereskedelmi szolgáltatások; értékpapír befektetési szolgáltatások;

értékpapír befektetési szolgáltatások egyéni befektetők számára; értékpapír keresekedelem; értékpapír

kereskedelmi szolgáltatások; értékpapír-elszámolás; értékpapír kezelés; értékpapír váltási szolgáltatások;

értékpapír portfóliók létrehozásához kapcsolódó szolgáltatások; értékpapírok portfóliójának menedzsmentje,

kezelése; értékpapírok portfóliójának managementje, kezelése; értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; értékpapírokkal való kereskedés; határidős áruszerződésekkel kapcsolatos devizapiaci

szolgáltatások; határidős árutőzsdei ügyletekkel való kereskedéssel kapcsolatos tájékoztatás; határidős

részvényindexekkel való kereskedés mások megbízásából; határidős részvényindexek kereskedelmével

kapcsolatos tájékoztatás; jegyzett értékpapírok kezelése; jelzáloggal fedezett értékpapírok kibocsátásával és

eladásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ügynöki szolgáltatások pénzügyi piacokon; tőzsdei

szolgáltatások; részvényszolgáltatások; részvénypiaci szolgáltatások; részvények pénzügyi kezelése; pénzügyi

származékos ügyletekkel való kereskedés; áruhitel szolgáltatás; beszerzések finanszírozása; berendezések

lízingelésének finanszírozása; értékpapírok jelzálogosítása; értékpapírokkal fedezett hitelek biztosítása; garanciák

kiadása; garanciavállalás szerződésekhez; hitel- és bankkártyával kapcsolatos szolgáltatások; hitel- és betéti

kártya szolgáltatások; hitelfolyósítás; hitelgaranciák, kezességvállalás; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások;

hitelkártyák kezelésével kapcsolatos szolgáltatások; hitelképességgel kapcsolatos szolgáltatások; hitelkártyás

készpénz-helyettesítés; hitellevelek kibocsátása; hitelnyújtással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi

garanciák biztosítása ingatlan elzálogosítására; pénzügyi garancia szolgáltatások; pénzkölcsönzés; óvadékkal

kapcsolatos szolgáltatások; okmányos akkreditívek kiadása; nyíltvégű pénzügyi szolgáltatások; lízingfinaszírozás

biztosítása; lízingfinanszírozási lehetőségek biztosítása; lízing, bérlet fedezése; légi járművek finanszírozása;

kölcsönök nyújtása lakásfelújításra; kölcsönök nyújtása személyes célokra; kölcsönök, jelzálogok és kezességek

finanszírozása; kölcsönnyújtás; kölcsönök és hitelszolgáltatások; kezesség; jelzáloghitelek nyújtása;

jelzáloghitelek refinanszírozása; jelzáloghitelek és pénzügyi szolgáltatások; jelzáloghitelek; kereskedelmi hitelek;

kereskedelmi hitelek finanszírozása; jelzáloggal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; jelzálogbank;

ingatlanhitelek finanszírozása; ingatlanhitelek biztosítása; ingatlanfinanszírozás; hiteltanácsadás, hitelügyintézés;

ingatlanvagyon finanszírozása; pénzügyi hitelszolgáltatások; pénzügyi lízing; pénzügyi kölcsönök; pénzügyi

megállapodások ügyintézése; projektfinanszírozás; pénzügyi szolgáltatások ingatlanvásárláshoz; pénzügyi

szolgáltatások gépjármű vásárláshoz; részletfizetési hitelek finanszírozása; rulírozó hitel szolgáltatások; rulírozó

hitellel kapcsolatos szolgáltatások; rulírozó hitelhez kapcsolódó értékpapírok; szindikált hitelek; tulajdonjog

fenntartásos részletvétel hitelezése; pénzügyi kötelezettségek faktorálása; pénzügyi fizetésképtelenségi

szolgáltatások; faktorálás; befektetések kezelése; befektetések finanszírozása; ingatlan befektetések;

munkavállalói részvényprogram adminisztrációja; pénzügyi biztosíték, értékpapírok kibocsátása (beruházási

bankszolgáltatások); portfólió menedzsment; nyugdíjbiztosítás; befektetési banki szolgáltatások; bankkártyákkal

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; érintésmentes fizetési szolgáltatások; interneten keresztül történő fizetési
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műveletek feldolgozása; készpénz, csekk, és pénzutalvány szolgáltatások; online számlafizetési szolgáltatások;

online pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; automatizált banki szolgáltatások; bankautomata szolgáltatások;

takarékpénztár szolgáltatások; takarékbetét-számlákkal kapcsolatos ügyintézés; nyugdíjakkal kapcsolatos

 pénzügyi szolgáltatások; nyugdíjak pénzügyi kezelése; nyugdíj vagyonkezelése.

 41    Bankügyletekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; bankügyletekkel kapcsolatos tanfolyamok;

bankügyletekkel kapcsolatos képzés; bankügyletekkel kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; pénzügyi

tanfolyamok biztosítása; pénzügyi személyzet oktatása; pénzügyekkel kapcsolatos coaching; pénzügyekkel

kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; pénzügyekkel kapcsolatos tanfolyamok; pénzügyekkel kapcsolatos

 oktatási tanfolyamok; pénzüggyel kapcsolatos képzési szolgáltatások; üzleti képzés.

 42    Adatközpont-berendezések biztosítása; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs

szolgáltatások; IT-szolgáltatások menedzsmentje [ITSM]; számítógép-hálózatok fejlesztése; számítógép

hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; számítógépes

rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek és hálózatok integrálása, egyesítése; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; információs rendszerek tervezése; számítógépek programozása;

számítógép-programozás és szoftvertervezés; számítógép-programozás és számítógépes programok karbantartása;

számítógép-programozás; programok fejlesztése számítógépekhez; számítógépes kódok fejlesztése; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok fejlesztése elektronikus pénztárgép rendszerekhez; számítógépes

programok karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése;

számítógépes programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok telepítése

és karbantartása; számítógépes programok tervezése; számítógépes programokkal kapcsolatos szaktanácsadói

szolgáltatások; számítógépes programtervezés és -fejlesztés; számítógépes rendszerek és hálózatok

konfigurációja; számítógépes szoftver fejlesztése; számítógépes szoftverek és programok aktualizálás és

karbantartása; számítógépes szoftverek bérbeadása és karbantartása; hardver és szoftver bérbeadása; szoftver mint

szolgáltatás [Saas]; számítógépes hardverek és szoftverek bérbeadása, kölcsönzése; információs rendszerek

tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;

számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes

hardverre és szoftverre vonatkozó technikai tanácsadás biztosítása; számítógépes rendszerek felügyelete

üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes hálózati szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos

információs szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépekkel kapcsolatos

 szaktanácsadás; számítógépes tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 02425

 ( 220 ) 2022.09.19.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; hirdetés és reklámozás;

hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési szolgáltatások részvényekhez és

más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek népszerűsítésére; internetes marketing; online

reklámozás; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; pénzügyi befektetéssel

kapcsolatos reklámszolgáltatások; pénzügyi marketing; pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetési

 szolgáltatások; reklám és marketing; vállalatok promóciója [reklámozás]; üzleti promóció.

 36    Finanszírozás nyújtása ingatlanfejlesztéshez; ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások [pénzügyi

szolgáltatások]; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások;

ingatlanfejlesztés finanszírozása; ingatlanfejlesztési projektek finanszírozása; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások;
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ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanmenedzsment; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanokra

vonatkozó záloghitel szolgáltatások; ingatlantulajdon vagyonkezelése; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz

kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanügyletek; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi brókeri

szolgáltatások; ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; segítségnyújtás ingatlanok és e téren

pénzügyi érdekeltségek megszerzéséhez; szindikált ingatlanhitelezés; tulajdon portfólió menedzsment;

vagyonkezelés, tulajdon menedzsment; vagyonportfólió kezelése; pénzként használható utalványok kibocsátása;

utazási csekkek és hitellevelek, akkreditívek kiadása; értékpapírok biztonságos letétbe helyezése; értéktárgyak

biztonságos letétbe helyezése; alkuszi/ügynöki tevékenység; árucikkek finanszírozása; bankbetétekkel

kapcsolatos banki szolgáltatások; banki és finanszírozási szolgáltatások; banki intézményekkel kapcsolatos

pénzügyi ügyviteli szolgáltatások; banki szolgáltatások; banki szolgáltatások biztosítása; banki ügyletekkel

kapcsolatos pénzügyi menedzsment; bankszámla információs szolgáltatások; bankszámlákhoz kapcsolódó

szolgáltatások; bankszámlákkal és megtakarításokkal kapcsolatos szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása;

befektetésekkel kapcsolatos letéti számlák kezelése; befektetési szolgáltatások; átruházható értékpapírok

kibocsátása; cégek pénzügyeinek kezelése; betétszámlával kapcsolatos szolgáltatások; devizaárfolyam-kockázat

elleni pénzügyi védelem biztosítása; devizaátutalási szolgáltatások; elektronikus bank szolgáltatások; elektronikus

eszközök segítségével biztosított pénzügyi szolgáltatások; elektronikus pénzügyi kereskedelmi szolgáltatások;

építési projektek pénzügyi menedzsmentje; építkezésekhez szükséges finanszírozásokkal kapcsolatos ügyintézés;

értékpapírok és árucikkek kereskedelme; fejlesztési projektek finanszírozása; eszközök, felszerelések

finanszírozásával kapcsolatos szolgáltatások; finanszírozás létrehozása, megszervezése; finanszírozási

szolgáltatások; források előteremtése pénzügyi célokra; független pénzügyi tervezési tanácsadás; folyószámlával

kapcsolatos szolgáltatások; folyószámlanyitási szolgáltatások; folyószámlák pénzügyi kezelése; fogyasztói

vásárlások finanszírozása; finanszírozások elősegítése és ügyintézése; hitelbiztosítás ügyintézése;

ingatlanbefektetési banki szolgáltatások; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások;

holdingvállalatok pénzügyi igazgatása; online banki szolgáltatások; online kereskedelmi banki tevékenységek;

oktatás pénzügyi támogatásával kapcsolatos szaktanácsadás; nyugdíjszolgáltatások; mobil banki szolgáltatások;

megtakarítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; magánvagyon befektetési tervezés; magánvagyon kezelése;

magánbanki szolgáltatások; letéti szolgáltatások; lakás-takarékpénztári szolgáltatások; kölcsön, hitel, és lízing

szolgáltatások; kockázati tőke kezelés; kiskereskedelmi finanszírozási szolgáltatások; kereskedelmi

bankügyintézés; kereskedelmi finanszírozás nyújtása; kereskedelmi finanszírozás; internetes banki tevékenység;

internetes pénzügyi menedzsment; interneten keresztül nyújtott pénzügyi menedzsment; interneten keresztül

nyújtott pénzügyi szolgáltatások; interneten és telefonon nyújtott pénzügyi szolgáltatások; interneten keresztül

nyújtott tájékoztatás és elemzés a pénzügyi befektetések terén; ingatlanvagyon-kezelés; ingatlantulajdonnal és

épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés;

ingatlanprojektek pénzügyi menedzsmentje; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanokkal kapcsolatos

pénzügyek kezelése; pénz vagyonkezelése; ingatlanokkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások [pénzügyek

rendezése]; pénzügyi átutalások és tranzakciók, fizetési szolgáltatások; pénzkivétre vonatkozó banki pénzügyi

szolgáltatások; pénzbetétre vonatkozó banki pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi bankszolgáltatások; pénzügyi

befektetések; pénzügyi brókeri szolgáltatások; pénzügyi értékpapírok szolgáltatása; pénzügyi értéktőzsde;

pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi fedezet megteremtése; pénzügyi ingatlantervezés; pénzügyi

kockázatértékelési szolgáltatások; pénzügyi közvetítői szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások a megtakarítással

kapcsolatban; pénzügyi szolgáltatások nyújtása; pénzügyi tranzakciók; pénzügyi tranzakciók lebonyolítása;

pénzügyi vagyonkezelés; projektfinanszírozási szolgáltatások; részvénykibocsátási szolgáltatások;

számítógépesített bankszolgáltatások; számítógépesített pénzügyi szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi és

banki szolgáltatások; telebank szolgáltatások; váltók, kötelezvények kibocsátása; vállalkozások finanszírozása;

vállalatok finanszírozása; vállalati finanszírozás; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások;

valutakereskedelem; valuta vétele és eladása; valuta tranzakciókra vonatkozó információk szolgáltatása;

valuataárfolyammal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatások; tőzsdei árfolyamokkal kapcsolatos információnyújtás;

tőzsdei árfolyamlisták készítése; számítógépesített pénzügyi szolgáltatások devizakereskedelemmel kapcsolatban;
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pénzváltás és átutalás; pénzbrókeri szolgáltatások; online valósidejű valutakereskedelem; devizapiac; árfolyam

információk készítése és közlése; deviza váltásával kapcsolatos szolgáltatások és tanácsadás; állami kötvények,

értékpapírok kezelése; átruházható értékpapírok portfólióinak kezelése; átruházható értékpapírok kezelése;

átruházható értékpapírokkal kapcsolatos befektetési szolgáltatások; banki klíring szolgáltatások; elektronikus

tőzsdei szolgáltatások; derivatívákkal való kereskedelmi szolgáltatások; értékpapír befektetési szolgáltatások;

értékpapír befektetési szolgáltatások egyéni befektetők számára; értékpapír keresekedelem; értékpapír

kereskedelmi szolgáltatások; értékpapír-elszámolás; értékpapír kezelés; értékpapír váltási szolgáltatások;

értékpapír portfóliók létrehozásához kapcsolódó szolgáltatások; értékpapírok portfóliójának menedzsmentje,

kezelése; értékpapírok portfóliójának managementje, kezelése; értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; értékpapírokkal való kereskedés; határidős áruszerződésekkel kapcsolatos devizapiaci

szolgáltatások; határidős árutőzsdei ügyletekkel való kereskedéssel kapcsolatos tájékoztatás; határidős

részvényindexekkel való kereskedés mások megbízásából; határidős részvényindexek kereskedelmével

kapcsolatos tájékoztatás; jegyzett értékpapírok kezelése; jelzáloggal fedezett értékpapírok kibocsátásával és

eladásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ügynöki szolgáltatások pénzügyi piacokon; tőzsdei

szolgáltatások; részvényszolgáltatások; részvénypiaci szolgáltatások; részvények pénzügyi kezelése; pénzügyi

származékos ügyletekkel való kereskedés; áruhitel szolgáltatás; beszerzések finanszírozása; berendezések

lízingelésének finanszírozása; értékpapírok jelzálogosítása; értékpapírokkal fedezett hitelek biztosítása; garanciák

kiadása; garanciavállalás szerződésekhez; hitel- és bankkártyával kapcsolatos szolgáltatások; hitel- és betéti

kártya szolgáltatások; hitelfolyósítás; hitelgaranciák, kezességvállalás; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások;

hitelkártyák kezelésével kapcsolatos szolgáltatások; hitelképességgel kapcsolatos szolgáltatások; hitelkártyás

készpénz-helyettesítés; hitellevelek kibocsátása; hitelnyújtással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi

garanciák biztosítása ingatlan elzálogosítására; pénzügyi garancia szolgáltatások; pénzkölcsönzés; óvadékkal

kapcsolatos szolgáltatások; okmányos akkreditívek kiadása; nyíltvégű pénzügyi szolgáltatások; lízingfinaszírozás

biztosítása; lízingfinanszírozási lehetőségek biztosítása; lízing, bérlet fedezése; légi járművek finanszírozása;

kölcsönök nyújtása lakásfelújításra; kölcsönök nyújtása személyes célokra; kölcsönök, jelzálogok és kezességek

finanszírozása; kölcsönnyújtás; kölcsönök és hitelszolgáltatások; kezesség; jelzáloghitelek nyújtása;

jelzáloghitelek refinanszírozása; jelzáloghitelek és pénzügyi szolgáltatások; jelzáloghitelek; kereskedelmi hitelek;

kereskedelmi hitelek finanszírozása; jelzáloggal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; jelzálogbank;

ingatlanhitelek finanszírozása; ingatlanhitelek biztosítása; ingatlanfinanszírozás; hiteltanácsadás, hitelügyintézés;

ingatlanvagyon finanszírozása; pénzügyi hitelszolgáltatások; pénzügyi lízing; pénzügyi kölcsönök; pénzügyi

megállapodások ügyintézése; projektfinanszírozás; pénzügyi szolgáltatások ingatlanvásárláshoz; pénzügyi

szolgáltatások gépjármű vásárláshoz; részletfizetési hitelek finanszírozása; rulírozó hitel szolgáltatások; rulírozó

hitellel kapcsolatos szolgáltatások; rulírozó hitelhez kapcsolódó értékpapírok; szindikált hitelek; tulajdonjog

fenntartásos részletvétel hitelezése; pénzügyi kötelezettségek faktorálása; pénzügyi fizetésképtelenségi

szolgáltatások; faktorálás; befektetések kezelése; befektetések finanszírozása; ingatlan befektetések;

munkavállalói részvényprogram adminisztrációja; pénzügyi biztosíték, értékpapírok kibocsátása (beruházási

bankszolgáltatások); portfólió menedzsment; nyugdíjbiztosítás; befektetési banki szolgáltatások; bankkártyákkal

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; érintésmentes fizetési szolgáltatások; interneten keresztül történő fizetési

műveletek feldolgozása; készpénz, csekk, és pénzutalvány szolgáltatások; online számlafizetési szolgáltatások;

online pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; automatizált banki szolgáltatások; bankautomata szolgáltatások;

takarékpénztár szolgáltatások; takarékbetét-számlákkal kapcsolatos ügyintézés; nyugdíjakkal kapcsolatos

 pénzügyi szolgáltatások; nyugdíjak pénzügyi kezelése; nyugdíj vagyonkezelése.

 41    Bankügyletekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; bankügyletekkel kapcsolatos tanfolyamok;

bankügyletekkel kapcsolatos képzés; bankügyletekkel kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; pénzügyi

tanfolyamok biztosítása; pénzügyi személyzet oktatása; pénzügyekkel kapcsolatos coaching; pénzügyekkel

kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; pénzügyekkel kapcsolatos tanfolyamok; pénzügyekkel kapcsolatos

 oktatási tanfolyamok; pénzüggyel kapcsolatos képzési szolgáltatások; üzleti képzés.

 42    Adatközpont-berendezések biztosítása; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs
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szolgáltatások; IT-szolgáltatások menedzsmentje [ITSM]; számítógép-hálózatok fejlesztése; számítógép

hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; számítógépes

rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek és hálózatok integrálása, egyesítése; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; információs rendszerek tervezése; számítógépek programozása;

számítógép-programozás és szoftvertervezés; számítógép-programozás és számítógépes programok karbantartása;

számítógép-programozás; programok fejlesztése számítógépekhez; számítógépes kódok fejlesztése; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok fejlesztése elektronikus pénztárgép rendszerekhez; számítógépes

programok karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése;

számítógépes programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok telepítése

és karbantartása; számítógépes programok tervezése; számítógépes programokkal kapcsolatos szaktanácsadói

szolgáltatások; számítógépes programtervezés és -fejlesztés; számítógépes rendszerek és hálózatok

konfigurációja; számítógépes szoftver fejlesztése; számítógépes szoftverek és programok aktualizálás és

karbantartása; számítógépes szoftverek bérbeadása és karbantartása; hardver és szoftver bérbeadása; szoftver mint

szolgáltatás [Saas]; számítógépes hardverek és szoftverek bérbeadása, kölcsönzése; információs rendszerek

tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;

számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes

hardverre és szoftverre vonatkozó technikai tanácsadás biztosítása; számítógépes rendszerek felügyelete

üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes hálózati szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos

információs szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépekkel kapcsolatos

 szaktanácsadás; számítógépes tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 02429

 ( 220 ) 2022.09.20.

 ( 731 )  INTEL CORPORATION, Santa Clara, CA (US)

 ( 300 )  86833 2022.06.27. JM

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) INTEL GETI

 ( 511 ) 9    Számítógépek; számítógépes hardverek; integrált áramkörök; adatprocesszorok félvezető processzorok

formájában; félvezető processzor chipek; félvezető chipek; mikroprocesszorok; adatprocesszorok; központi

feldolgozó egységek; számítógépes hardverek számítástechnikához; számítógépes hardverek számítástechnikához

globális és helyi hálózaton keresztül; számítógépes hardverek felhőalapú számítástechnikához; számítógépes

hardverek alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai szolgáltatáshoz; félvezető eszközök;

adatfeldolgozó készülékek; számítógépes hardverek és letölthető számítógépes szoftverek nagy teljesítményű

számítástechnikához; programozható integrált áramkörök; integrált áramköri elrendezések; félvezető memóriák;

letölthető számítógépes mesterségesintelligencia-szoftver szoftverfejlesztéshez és gépi tanuláshoz; letölthető

szoftverfejlesztő készletek; letölthető számítógépeslátás-szoftver fejlesztő készletek; letölthető szoftverek olyan

technológiával, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a mélytanulásos mesterségesintelligencia-modellek

(AI-modellek) tanítását és telepítését; mesterségesintelligencia-modellek (AI-modellek) tanítása során használatos

letölthető szoftverek számítógépes látáshoz; letölthető szoftverek olyan technológiával, amelyet a mesterséges

intelligencia (AI) más kompatibilis termékekbe való beépítésére használnak; letölthető szoftverek

képfeldolgozáshoz; letölthető számítógépes szoftverek dokumentumok elemzésére, megértésére, képalkotására és

felismerésére; letölthető számítógépes szoftverek adatgyűjtéshez, adatcímkézéshez, modellválasztáshoz és

tanításhoz, modelloptimalizáláshoz és telepítéshez; letölthető szoftverek felhasználók számára

mesterségesintelligencia-modellek (AI-modellek) létrehozását lehetővé tevő technológiával; letölthető szoftverek

mesterségesintelligencia- modellek (AI-modellek) számítógépes látásra való tanítására használt technológiával;

felhőalapú számítástechnikai készülékek; számítógépes hardverek mesterséges intelligenciához, gépi tanuláshoz,

tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; rögzített és letölthető szoftverek mesterséges intelligenciához (AI),

gépi tanuláshoz, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; rögzített és letölthető szoftverek gépi tanuló
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algoritmusok, mély neurális hálózatok, adatelemzés tervezéséhez és fejlesztéséhez; szoftverkönyvtárak gépi

 tanuló algoritmusok és mély neurális hálózatok tervezéséhez és fejlesztéséhez való használatra.

 42    Számítógépes programozás; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás;

számítógépesszoftver-tervezés; számítógépesrendszer-tervezési szolgáltatások; számítógépes rendszerek

elemzése; tanácsadási szolgáltatások a számítógépes hardverek és szoftverrendszerek tervezése, kiválasztása,

alkalmazása és használata területén mások számára; számítógépes programok és adatok átalakítása, nem fizikai

átalakítás (konvertálás); számítógépes szoftverek telepítése; számítógépes szoftverek telepítése és karbantartása;

platform mint szolgáltatás (PaaS), amely számítógépes szoftverplatformokat tartalmaz alkalmazásfejlesztéshez,

gépi utasítások sorrendjének támogatásához és szoftverfejlesztési támogatáshoz; szoftver mint szolgáltatás (SaaS)

biztosítása, amely számítógépes látás fejlesztéséhez használt szoftvereket tartalmaz; szoftver mint szolgáltatás

(SaaS) biztosítása, amely mesterségesintelligencia-modellek (AI-modellek) számítógépes látáshoz való

tanításához használt szoftvereket tartalmaznak; platform mint szolgáltatás (PaaS), amelyek olyan számítógépes

szoftvereket tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára a mélytanulásos

mesterségesintelligencia-modellek (AI-modellek) tanítását és telepítését; platform mint szolgáltatás (PaaS), amely

mesterségesintelligencia-modellek (AI-modellek) számítógépes látáshoz való tanításához használt szoftvereket

tartalmaznak; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása olyan technológiával, amelyet a

mesterséges intelligencia (AI) más kompatibilis termékekbe való beépítésére használnak; nem letölthető

számítógépes szoftverek ideiglenes használatának biztosítása a képfeldolgozáshoz; nem letölthető számítógépes

szoftverek ideiglenes használatának biztosítása dokumentumok elemzéséhez, megértéséhez, képalkotásához és

felismeréséhez; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatgyűjtéshez,

adatcímkézéshez, modellválasztáshoz és tanításhoz, modelloptimalizáláshoz és telepítéshez; nem letölthető

számítógépes szoftverek ideiglenes használatának biztosítása, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára

mesterségesintelligencia-modellek (AI-modellek) létrehozását; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára mesterségesintelligencia-modellek

(AI-modellek) tanítását számítógépes látásra; nem letölthető számítógépes szoftverek, nevezetesen kép- és

jelfeldolgozáshoz, tárgyak észleléséhez és felismeréséhez, háromdimenziós rekonstrukcióhoz és

mozgáselemzéshez alkalmazott szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető számítógépes

szoftverek ideiglenes használatának biztosítása kereshető információkat és adatokat tartalmazó adatbázisok

létrehozásához a mesterségesintelligencia-modellek (AI-modellek) tanításával kapcsolatban, valamint a

mesterségesintelligencia-modellek (AI-modellek) kompatibilis termékekbe való beépítésével kapcsolatban; nem

letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása gépi tanuló algoritmusok, mély neurális hálózatok,

adatelemzések tervezéséhez és fejlesztéséhez; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások biztosítása gépi

tanulás, mesterséges intelligencia (AI), tanuló algoritmusok és adatelemzés területén; felhőalapú

szuperszámítástechnika, amely a mesterséges intelligencia (AI), a gépi tanulás, a mélytanulás, a nagy

teljesítményű számítástechnika, az elosztott számítások (distributed computing), a virtualizáció, a statisztikai

tanulás és a prediktív analitika területén használható szoftvereket tartalmaz; képfeldolgozó szoftverek tervezése;

multimédiás tartalmak, képek és adatok továbbítására szolgáló alkalmazásszoftverek fejlesztése és kezelése a

mesterséges intelligencia (AI), a gépi tanulás, a mélytanulás, a nagy teljesítményű számítástechnika, az elosztott

 számítások (distributed computing), a virtualizáció, a statisztikai tanulás és a prediktív analitika területén.

 ( 210 ) M 22 02432

 ( 220 ) 2022.09.20.

 ( 731 )  Sztrehovszki Norbert, Püspökhatvan (HU)

 ( 740 )  Dr. Hajdú Sándor Lóránt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 210 ) M 22 02434

 ( 220 ) 2022.09.20.

 ( 731 )  Sztrehovszki Norbert, Püspökhatvan (HU)

 ( 740 )  Dr. Hajdú Sándor Lóránt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 02452

 ( 220 ) 2022.09.22.

 ( 731 )  Szuperinfó Magyarország Média Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Ligeti György, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 képsorok [nyomtatott anyagok]; újságok; újságpapír.

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

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

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

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

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

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

előfizetések távközlés útján nyújtott adatbázis-szolgáltatásokra; előfizetések ügyintézése televíziós csatornákra;
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értékesítési promóció audiovizuális média használatával; filmrendezés a reklámfilmek terén; hangfelvételek

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

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

szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; harmadik fél formatervezési mintáinak

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

promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak

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

keresztül történő reklámozása; harmadik felek előre fizetett kártyáinak kiskereskedelmi forgalmazása

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

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

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

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

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

úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési felület biztosítása

újságokban; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és

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

rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása

elektronikus médiában; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; hirdetési helyek

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

részvényekhez és más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek népszerűsítésére; hirdetési

szolgáltatások az egészségügyi problémák tudatosításának elősegítésére; hirdetési szolgáltatások a közvélemény

figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése;

hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetésszervezés; hűségprogramok szervezése

ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra; interneten használható reklámok összeállítása; interneten

keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes

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

reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés;

kiadói szolgáltatások (reklám megjelentetés); kiadványokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

kuponbeszerzési szolgáltatások harmadik fél számára; marketing szolgáltatások; marketing-tanácsadás és

-szolgáltatások; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; médiacsomagokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; médiakapcsolati szolgáltatások; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése

reklámcélokra; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; promóciós marketing; promóciós

marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; promóciós, reklám célú árubemutatás; promóciós

szórólapok terjesztése; promóciós szolgáltatások; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és

televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és televíziós

reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; rádiós reklámok készítése; rádiós

reklámozás; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing; reklám és marketing szolgáltatások; reklám- és

marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások

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

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

terjesztése; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyag készítése; reklámanyag összeállítása; reklámanyag

sokszorosítása; reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok és -szövegek

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

kölcsönzése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok online

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

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

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

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

 reklámanyagok utcai terjesztése; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú forgatókönyvírás.

 ( 210 ) M 22 02464

 ( 220 ) 2010.03.05.

 ( 731 )  Industria de Diseňo Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Arteixo (A Coruňa) (ES)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) ZARA

 ( 511 )  29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;

 tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Rizs, tápióka, szágó, liszt- és gabonakészítmények (tészták kivételével), kenyerek és péksütemények,

 élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; rizs alapú rágcsálnivalók.

 35    Bolti kis- és nagykereskedelem, értékesítés számítógépes világhálózatokon, katalóguson, postai rendelésen,

telefonon, rádión és televízión keresztül, valamint egyéb elektronikus úton a következő árukkal kapcsolatban:

tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, olajok, étkezési, rizs, lisztek és

 gabonakészítmények, kenyér, ecet, fűszeres mártások.

  43    Étteremben nyújtott szolgáltatások (étel), (vendéglátás) étkezdékben és önkiszolgáló éttermekben.

 ( 210 ) M 22 02475

 ( 220 ) 2022.09.24.

 ( 731 )  Kerekes Tamás, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;

 étkezési olajok és zsírok.

 30    Rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények;

 csokoládé; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és egyéb fűszerek.

 ( 210 ) M 22 02476

 ( 220 ) 2022.09.24.

 ( 731 )  WebOrigo Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) WebOrigo

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 02477

 ( 220 ) 2022.09.25.

 ( 731 ) FRACTAL COLORS Élelmiszer-, és -adalék gyártó, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Csömör (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 ) Fractal Colors

 ( 511 ) 1    Vegyi adalékanyagok élelmiszerekhez; élelmiszergyártásban felhasznált növényi kivonatok; élelmiszer

hozzávalókként használt vegyi anyagok; vegyi és szerves összetételek élelmiszerek és italok gyártásában való

 használatra; kémiai adalékok élelmiszerekhez.

2    Színezékek/festékek; élelmiszer-színezékek; színezékek festékekhez; fixálóanyagok színezékekhez; sűrítők

színezékekhez; szintetikus festékek, színezékek; színezékek élelmiszerek gyártásához; élelmiszer-színezékek és

 ételfestékek; vízbázisú színezékek festékek formájában; élelmiszer-színezőanyagként használt adalékok.

 30    Ízesítő szirupok; ízesítők ételekhez; száraz ízesítőszerek; ízesítők tortákhoz, süteményekhez; ízesítők,
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ízfokozók [kivéve illóolajok]; cukorpótlók, édesítőszerek; természetes édesítőszerek; cukor, természetes

édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek, méhészeti termékek; ízesítőszerek/aromák [esszenciaolajok

kivételével]; aromák tortákhoz, az illóolajok kivételével; vattacukor; édességek; édességek készítésére szolgáló

 készítmények.

 35    Élelmiszer adalékanyagokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszer színezékekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; édesítőszerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; ételízesítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos kis-

 és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02478

 ( 220 ) 2022.09.25.

 ( 731 ) FRACTAL COLORS Élelmiszer-, és -adalék gyártó, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Csömör (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Vegyi adalékanyagok élelmiszerekhez; élelmiszergyártásban felhasznált növényi kivonatok; élelmiszer

hozzávalókként használt vegyi anyagok; vegyi és szerves összetételek élelmiszerek és italok gyártásában való

 használatra; kémiai adalékok élelmiszerekhez.

2    Színezékek/festékek; élelmiszer-színezékek; színezékek festékekhez; fixálóanyagok színezékekhez; sűrítők

színezékekhez; szintetikus festékek, színezékek; színezékek élelmiszerek gyártásához; élelmiszer-színezékek és

 ételfestékek; vízbázisú színezékek festékek formájában; élelmiszer-színezőanyagként használt adalékok.

 30    Ízesítő szirupok; ízesítők ételekhez; száraz ízesítőszerek; ízesítők tortákhoz, süteményekhez; ízesítők,

ízfokozók [kivéve illóolajok]; cukorpótlók, édesítőszerek; természetes édesítőszerek; cukor, természetes

édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek, méhészeti termékek; ízesítőszerek/aromák [esszenciaolajok

kivételével]; aromák tortákhoz, az illóolajok kivételével; vattacukor; édességek; édességek készítésére szolgáló

 készítmények.

 35    Élelmiszer adalékanyagokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszer színezékekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; édesítőszerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; ételízesítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos kis-

 és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02479

 ( 220 ) 2022.09.25.

 ( 731 ) FRACTAL COLORS Élelmiszer-, és -adalék gyártó, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Csömör (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 ) Full-Fill

 ( 511 ) 2    Színezékek/festékek; élelmiszer-színezékek; színezékek festékekhez; fixálóanyagok színezékekhez; sűrítők

színezékekhez; szintetikus festékek, színezékek; színezékek élelmiszerek gyártásához; élelmiszer-színezékek és

 ételfestékek; vízbázisú színezékek festékek formájában; élelmiszer-színezőanyagként használt adalékok.

 ( 210 ) M 22 02510

 ( 220 ) 2022.09.27.

 ( 731 )  INPAP PLUS s.r.o., Karlín Praha 8 (CZ)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 24. szám, 2022.12.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3144



 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CSOMAGOLÁSKIRÁLY

 ( 511 )  16    Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához;

kartondobozok; kartondobozok csomagoláshoz; összehajtható kartondobozok; kész kartondobozok csomagolási

célokra; fóliák csomagolásra; borítók papírból; iskolaszerek [papíráruk]; papír-írószer áruk; borítékok

 [papíráruk]; papír borítékok; karton; hullámkarton; ragasztószalagok; irodaszerek.

 35    Csomagolóeszközök és csomagolóanyagok kiskereskedelme; a következő termékek nagykereskedelmi,

online és távértékesítése: csomagolóanyagok, papír-írószer áruk és tisztítószerek háztartási használatra;

 reklámanyagok készítése; marketing szolgáltatások.

 42    Csomagolástervezés; csomagolóanyagok és csomagolások tervezése; tanácsadás csomagolástervezéssel

 kapcsolatban.

 ( 210 ) M 22 02529

 ( 220 ) 2022.09.29.

 ( 731 )  Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium, Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír-írószer áruk, naptárak, noteszok, képes- és üdvözlőlapok, pecsétbélyegzők, füzet, toll, írószerek,

 jegyzettömb; papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; papíripari cikkek.

  21    Étkészletek, tányérok, poharak, bögrék, korsók, poháralátétek nem papírból, üvegek.

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

 41    Oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális

tevékenységek; pályaválasztási tanácsadás; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; élő előadások bemutatása;

kollégiumok, konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; bálok szervezése; egészség(védő) klubok; gyakorlati képzés

 (szemléltetés); levelező tanfolyamok.

 ( 210 ) M 22 02571

 ( 220 ) 2022.10.05.

 ( 731 )  FOGDOKI Kft., Dorog (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fogászati szolgáltatások; szájsebészeti szolgáltatások; szájgyógyászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02572

 ( 220 ) 2022.10.05.

 ( 731 )  Zheng Ye, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók];
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bokacsizmák (1); bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék

[ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek (1); cipőfelsőrészek (2); cipőorrok; cipősarkak (1);

cipősarkak (2); cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csősálak; csuklyák, kapucnik

[ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; facipők; fátylak

[ruházat]; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; fodrász

beterítőkendők; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőkőpenyek, fürdőkőntösők; fürdőnadrágok, úszónadrágok;

fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok

[ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók,

harisnyakötők, zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2); harisnyatartók, harisnyakötők,

zoknitartók (3); hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2);

ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; jelmezek; jodhpur

nadrágok, lovaglónadrágok; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kalap vázak;

kamáslik [lábszárvédők] (1); kamáslik [lábszárvédők] (2); karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó

ruházat; kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk;

kétujjas kesztyűk (1); kétujjas kesztyűk (2); kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék

[alsónemű]; kötények [ruházat; kőtényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); lábszármelegítők;

latex ruházat; legging nadrágok, cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik;

mantilla fátyol; mellények; melltartók; míderek (1); míderek (2); miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák,

püspöksüvegek; muffok [ruházat]; műbőr ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött

lábzsákok; nyakkendők; orárion [egyházi ruházat]; overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók; övek

[ruházat]; papírkalapok [ruházat]; papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek;

pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények;

pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rámák lábbelikhez; rash guard felső ruházat; rövid

ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sapkák,

kerek papi sapkák; sárcipők, gumicsizmák; sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok,

sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők [fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok;

sportcipők (1); sportcipők (2); stoplik futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák, barettek;

szandálok; szárik; szarongok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; talárok; talpak

lábbelikhez (1); talpak lábbelikhez (2); teddyk [alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és balettruhák; tomaruházat;

trikó [alsónemű], kombiné; trikók; turbánok; ujjas előkék, nem papírból;úszósapkák; valenki [orosz filccsizma];

vállbetétek western stílusú ingekhez; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók;

 zuhanyzó sapkák.

 ( 210 ) M 22 02573

 ( 220 ) 2022.10.05.

 ( 731 )  QRiosum Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Czeglédi Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) QRIOSUM

 ( 511 ) 9    Szoftverek és mobil applikációk; szoftverek és mobil applikációk, amelyek lehetővé teszik vendéglátóipari

egységek, éttermek, bárok, büfék számára a kínált ételek és italok mobil elektronikus hírközlési eszközön történő

megjelenítését és a fogyasztók számára a rendelést, valamint a fizetést; szoftverek és mobil applikációk, amelyek

lehetővé teszik vendéglátóipari egységek, éttermek, bárok, büfék számára az asztalfoglalást, a fogyasztók

megrendeléseinek felvételét, nyilvántartását, kezelését, valamint a megrendelések teljesítésének nyomon

követését; szoftverek és mobil applikációk vendéglátóipari egységek, éttermek, bárok, büfék kereséséhez, illetve

vendéglátóipari egységekkel, éttermekkel, bárokkal, büfékkel kapcsolatos információk rögzítéséhez,

 rendszerezéséhez, megjelenítéséhez; vendéglátással kapcsolatos interaktív szoftverek és mobil applikációk.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklámozás bannerekkel; online reklámozás; reklámanyagok

megjelentetése; digitális reklámszolgáltatások; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában;
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üzleti statisztikai információs szolgáltatások az éttermi, vendéglátóipari szolgáltatások piacán; üzleti adatok

gyűjtése, rendszerezése, elemzése és szolgáltatása az éttermi, vendéglátóipari szolgáltatások piacán; rendelések

elektronikus úton történő lehetővé tétele, feldolgozása, nyilvántartása étel és ital szolgáltatása területén;

vendéglátóipari egységek, éttermek, bárok, büfék étel- és italkínálatának fogyasztók számára történő

 megjelenítése mobil elektronikus hírközlési eszközökön.

 42    Szoftver, mint szolgáltatás (Saas); olyan nem letölthető szoftver web-alapú használatának szolgáltatásként

történő biztosítása (Saas), amely lehetővé teszi a vendéglátóipari egységek, éttermek, bárok, büfék számára a

kínált ételek és italok mobil elektronikus hírközlési eszközön történő megjelenítését és a fogyasztók számára a

rendelést, valamint a fizetést; olyan nem letölthető szoftver web-alapú használatának szolgáltatásként történő

biztosítása (Saas), amely lehetővé teszi vendéglátóipari egységek, éttermek, bárok, büfék számára az

asztalfoglalások kezelését, a fogyasztók megrendeléseinek felvételét, nyilvántartását, kezelését, valamint a

 megrendelések teljesítésének nyomon követését.

 43    Információs és foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával kapcsolatban; ételek és italok

megrendelése elektronikus úton; ételrendelési szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; kantinok, büfék,

 étkezdék; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 22 02574

 ( 220 ) 2022.10.05.

 ( 731 )  Einar Group Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 541 ) EINAR'S I2I

 ( 511 ) 9    Síszemüvegek; kerékpáros szemüvegek; fémből készült szemüvegkeretek; keretek szemüvegekhez és

napszemüvegekhez; olvasószemüvegek; szemüveg-, napszemüvegtokok; szemüvegek; szemüvegkeretek;

szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; gyermekszemüvegek; szemüveg alkatrészek; divatszemüvegek;

műanyagból készült szemüvegkeretek; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; szemüvegkeretek

 fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; látásjavító szemüvegek.

 ( 210 ) M 22 02575

 ( 220 ) 2022.10.05.

 ( 731 )  Balmazpharm Kft., Balmazújváros (HU)

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok

 irtására szolgáló készítmények.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 22 02576

 ( 220 ) 2022.10.05.

 ( 731 )  Bertalan József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) STINGERS
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 ( 511 )  25    Alsórészek [ruházat]; férfi ruházat; férfi, női és gyermek ruházat; fiú ruházat; kendők [ruházat]; karcsúsító

anyagokat tartalmazó ruházat; karmelegítők [ruházat]; kesztyű, mint ruházat; kesztyűk [ruházat]; kézelők

[ruházat]; kézmelegítők [ruházat]; khakiszínű nadrág [ruházat]; körsálak [ruházat]; kötöttáruk [ruházat];

lábbelikhez való betoldások [ruházati cikkek részei]; latex ruházat; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények

[ruházat]; nyaksálak [ruházat]; övek [ruházat]; pénztartó övek [ruházat]; pufi dzsekik [ruházat]; rash guard felső

ruházat; rövid együttesek [ruházat]; rövidnadrágok [ruházat]; ruházati cikkek; ruházati cikkek nők számára; sálak

[ruházati cikkek]; steppelt dzsekik [ruházat]; szabadidő együttesek [ruházat]; szélálló ruházat; szőrméből készült

ruházati cikkek; szőtt ruházat; térdmelegítők [ruházat]; textilövek [ruházat]; topok [ruházati cikkek]; vállon viselt

 cikkek [ruházat]; vászon ruházat.

 44    Tetoválás; tetoválások lézeres eltávolítása; szemöldök-tetoválási szolgáltatások; tetoválások kozmetikai

 lézerkezelése; testékszerek behelyezése; testékszerek felhelyezése.

 ( 210 ) M 22 02579

 ( 220 ) 2022.10.05.

 ( 731 )  Bhagat Amaury Gopal, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zöld Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 22 02617

 ( 220 ) 2022.10.10.

 ( 731 )  Sávolt Karolina, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Goron Katalin Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 ) CAROLYNART

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

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

 csiszolószerek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 porcelán- és fajanszáruk.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; falikárpitok,

 nem textilből.

 ( 210 ) M 22 02618

 ( 220 ) 2022.10.10.

 ( 731 )  Sávolt Karolina, Nyíregyháza (HU)
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 ( 740 )  Dr. Goron Katalin Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 porcelán- és fajanszáruk.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; falikárpitok,

 nem textilből.

 ( 210 ) M 22 02622

 ( 220 ) 2022.10.11.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02623

 ( 220 ) 2022.10.11.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02624

 ( 220 ) 2022.10.11.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02625

 ( 220 ) 2022.10.11.

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 24. szám, 2022.12.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3149



  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02649

 ( 220 ) 2022.10.12.

 ( 731 )  Zemplényi Soma, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Friss, nem érlelt sajtok.

 ( 210 ) M 22 02651

 ( 220 ) 2022.10.12.

 ( 731 )  Zemplényi Soma, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Friss fehér puha sajtok.

 ( 210 ) M 22 02672

 ( 220 ) 2022.10.14.

 ( 731 )  FrieslandCampina Nederland B.V., AMERSFOORT (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TÚRÓ RUDI

 ( 511 )   29    Tej, tejszín és tejtermékek; tejpótlók; tejes italok; tejből és tejszínből készült desszertek; joghurtok.

 30    Cukrászsütemények; kakaó és kakaóalapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládétermékek,

csokoládéalapú készítmények és italok; cukrászati termékek, pékáruk, kekszek, torták, apró sütemények, ostyák,

étkezési jég, vizes jég, sorbet, jéggel készített cukrászsütemények, jeges sütemények, jégkrémek, jégdesszertek,

fagyasztott joghurtok, müzli, kukoricapehely, gabonaszeletek, cukor rudak; fogyasztásra kész gabonapelyhek;

 gabonakészítmények.

 ( 210 ) M 22 02673

 ( 220 ) 2022.10.14.

 ( 731 )  FrieslandCampina Nederland B.V., AMERSFOORT (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 24. szám, 2022.12.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3150



 ( 541 ) PÖTTYÖS TÚRÓ RUDI

 ( 511 )   29    Tej, tejszín és tejtermékek; tejpótlók; tejes italok; tejből és tejszínből készült desszertek; joghurtok.

 30    Cukrászsütemények; kakaó és kakaóalapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládétermékek,

csokoládéalapú készítmények és italok; cukrászati termékek, pékáruk, kekszek, torták, apró sütemények, ostyák,

étkezési jég, vizes jég, sorbet, jéggel készített cukrászsütemények, jeges sütemények, jégkrémek, jégdesszertek,

fagyasztott joghurtok, müzli, kukoricapehely, gabonaszeletek, cukor rudak; fogyasztásra kész gabonapelyhek;

 gabonakészítmények.

 ( 210 ) M 22 02674

 ( 220 ) 2022.10.14.

 ( 731 )  GYÖNGYTÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Ecséd (HU)

 ( 740 )  dr. Munkácsi András, Gyöngyös

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 02675

 ( 220 ) 2022.10.14.

 ( 731 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) IciPici Rádió

 ( 511 )  35    Árubemutatás; reklámanyagok, prospektusok és áruminták terjesztése; rádiós reklámozás; hirdetések;

plakáthirdetések; reklámújságok; piackutatás; hirdetőtáblák és reklámanyagok kölcsönzése; reklámozási,

marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; reklám, marketing

és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület kölcsönzése; internetes

hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása;

hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; rádiós

reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése;

reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése; rádiós vásárlási műsorok készítése; rádiós reklámok

 gyártása; rádiós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.

 38    Műsorszórási szolgáltatás; rádiós műsorszórás; előfizetéses rádiós műsorszórás; műsorok, filmek műholdas

sugárzása; műsorok, filmek rádiós sugárzása; információk sugárzása rádión keresztül; interaktív rádiósugárzás;

interneten és más kommunikációs hálózatokon audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; rádiós közvetítéssel

kapcsolatos információk szolgáltatása; rádiós műsorszórási információk; kommunikáció biztosítása rádiós átvitel

útján; rádiós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül; rádiós műsorok közvetítése; teleshop közvetítése;

rádiós és kábeles műsorszórási szolgáltatás; rádiós műsorok interneten való közvetítése; rádióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; TV programszórás és -közvetítés; rádiós kommunikációs szolgáltatás; rádiós

információközlés; rádiós műsorok vezeték nélküli továbbítása, közvetítése; rádiós programok közvetítése;

rádióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatás; rádióműsorok továbbítása, közvetítése

műholdon keresztül; rádiós műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos

(streaming) audio- és rádiós szolgáltatás; internetes audio- és videóstreaming szolgáltatás; adat-, hang-, videó- és

multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat, valamint a számítógépes világhálón folyamatosan

sugárzott (streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok meghatározott közönségnek történő terjesztése;

video-on-demand; látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon; digitális audio és/vagy videó

 közvetítés távközlés útján; távközlési adatátvitel.

 41    Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs
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hálózatokon keresztül; rádión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audio- és

vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás rádiós műsorok formájában;

szórakoztatási célú játékszolgáltatás; szórakoztatás; rádiós szórakoztatás; rádiós műsorok készítése; rádiós zenei

koncertek; rádiós műsorismertetési szolgáltatás; rádiós hírműsorok szolgáltatása; rádiós díjátadók vendéglátása

(szervezése); rádióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; rádiós, szélessávú, vezeték nélküli és online

szórakoztatási tájékoztató szolgáltatás; tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű

adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatás; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatás;

automatizált videofelvevő szolgáltatás; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatás

nyújtása videofilmeken keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatás; műsorok és mozifilmek

kölcsönzése; filmforgalmazás; szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatás;

szórakoztató szolgáltatás nyújtása műsorokon és mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online elektronikus publikációk; filmgyártás és filmstúdiók; színházi előadások;

zenekarok szolgáltatásai; könyvkiadás; újságterjesztés; tanítás, oktatás, nevelés és szórakoztatás; rádiós

szórakoztatás, rádiós programok összeállítása; szabadidős szolgáltatás; verseny és szórakoztató

 rendezvényszervezés; rajongói klubok.

 ( 210 ) M 22 02679

 ( 220 ) 2022.10.15.

 ( 731 )  Berki Fruzsina, Komárom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Alacsony zsírtartalmú sajtok; cheddar sajt; érlelt sajtfélék; fehér lágy sajtok; feldolgozott sajtok; friss fehér

puha sajtok; friss (nem érlelt) sajt; friss, nem érlelt sajtok; friss sajt; füstölt sajt; fűszereket tartalmazó sajtok;

fűszernövényeket tartalmazó sajtok; juhsajt; kemény sajt; kenhető sajtok; krémsajtok; lágy sajtok; reszelt sajt;

sajtalapú rágcsálnivalók; sajtkeverék; sajtkeverékek; sajtok; ajvár [tartósított paprika]; alacsony zsírtartalmú

burgonyachipsek; almaszirom; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; aszalt gyümölcskeverékek; birsalma,

feldolgozva; borsó, feldolgozott; borsó, tartósított; burgonya, tartósítva; burgonya, feldolgozva; chipsek; chipsek

(burgonya); csemegeuborka; cseresznye, feldolgozva; disznóbab; ecetben tartósított csípős paprika; ecetes

hagyma; ecetes jalapeno; ecetes paprika; ehető magvak; ehető szárított virágok; elkészített zöldségek; előkészített

gombák; előkészített gyökerek; előkészített gyümölcsök; feldolgozott alma; feldolgozott cékla; feldolgozott

hagyma; fermentált gyümölcsök; fermentált zöldségek; fokhagymakrémek; gyömbér, tartósított; gombapüré;

gombakonzervek; gomba, tartósított; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek;

gyümölcspépek; gyümölcsök, tartósított; hagyma, tartósított; káposzta, feldolgozva; kocsonyák, dzsemek,

kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; konzerv zöldségek; konzerv gyümölcsök; konzervek, savanyúságok;

olajban tartósított zöldségek; pácolt retek; palackozott gyümölcsök; paprika, feldolgozva; paprikák, előkészített;

paradicsom, feldolgozva; paradicsomkonzerv; paradicsomlé főzéshez; paradicsomos bab; répa; savanyított

dinnyehéj; savanyított gyümölcsök; savanyított zöldségek; savanyú káposzta; savanyúságok; sűrített paradicsom;

szárított zöldségek; szőlőlevelek, feldolgozva; tartósított paprika; tartósított paradicsom; tartósított zöldségek;

üveges zöldségek; üveges szeletelt gyümölcsök; vágott zöldségek; vágott gyümölcsök; vegyes savanyúságok;

vegyes zöldségek; zöldségkivonatok főzéshez; zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez;

 zöldségpástétom.

 30    Almaborecet; borecetek; chilipor; chiliolaj ételízesítőként vagy fűszerként történő használatra; ecet; ecetek;

édes savanyúság [fűszerek]; fűszeres pácok; fűszerkeverékek; fűszersók; gyümölcsecet; gyümölcsökből készített

ízesítők; gyümölcsszószok; ízesített ecetek; ízesítők ételekhez; konyhasó; mustárecet; öntetek, szószok; por állagú

 fűszerek; só; só ételízesítéshez; szárított fűszerek; szárított gyógynövények; cukor.

 32    Alacsony alkoholtartalmú sörök; ízesített sörök; búzasör; sör és alkoholmentes sör; sörök; alacsony

 energiatartalmú üdítőitalok; alkoholmentes, ízesített szénsavas italok.
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 ( 210 ) M 22 02680

 ( 220 ) 2022.10.15.

 ( 731 )  Dancs Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Géczi Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pipedro Burrito

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 22 02697

 ( 220 ) 2022.10.17.

 ( 731 )  Farkas Réka, Hatvan (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékkártyák.

 ( 210 ) M 22 02699

 ( 220 ) 2022.10.18.

 ( 731 )  Zwack Unicom Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati készítmények; gyógynövények, gyógynövénykivonatok; egészségügyi

 készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára.

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

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

üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk, edények italokhoz, ivópohár állványok; ivópoharak, ivóedények;

cserépkorsók; kézi működtetésű üvegnyitók; szigetelt tartályok és edények italokhoz, hűtő tartályok italok

hidegen tartásához, pezsgőhűtők; keverők; shakerek; palacktartók és üvegpalack tartók, hordozható italadagolók;

műanyag palackok; tálaló tálcák; üveg és fa alátétek; grill deszkák fából; só, bors és fűszerszórók; grillfogók és

 grillforgatók; sörnyitó.

  33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével), alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 22 02700

 ( 220 ) 2022.10.18.

 ( 731 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek; fésűk és

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

üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk, edények italokhoz, ivópohár állványok; ivópoharak, ivóedények;

cserépkorsók; kézi működtetésű üvegnyitók; szigetelt tartályok és edények italokhoz, hűtő tartályok italok

hidegen tartásához, pezsgőhűtők; keverők; shakerek; palacktartók és üvegpalack tartók, hordozható italadagolók;
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műanyag palackok; tálaló tálcák; üveg és fa alátétek; grill deszkák fából; só, bors és fűszerszórók; grillfogók és

 grillforgatók; sörnyitó.

  33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével), alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 22 02704

 ( 220 ) 2022.10.18.

 ( 731 )  Shenzhen Xincheng Network Technology Co., Ltd., Shenzhen (CN)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) iScooter

 ( 511 )  12    Terepjáró járművek; kerékpárok; kerékpár kitámasztók, stenderek; sárhányók; mopedek; elektromos

járművek; kerékpárvázak; lábbal hajtható rollerek [járművek]; robogók mozgáskorlátozottaknak; elektromos

kerékpárok; egyensúlyozós elektromos rollerek; légdeszkák; egyensúlyozós egykerekűk; kétkerekű kocsik,

taligák; kerékpár utánfutók; kerékpár abroncsok, gumik; távirányítós járművek, nem játékszerek; motoros

 robogók.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádió- és

tévéreklámok gyártása és forgalmazása; import-export ügynökségek; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; marketing

szolgáltatások; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

eladói és vásárlói részére; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; konzultáció személyzeti

kérdésekben; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; értékesítési promóciós szolgáltatások; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

üzleti könyvvizsgálat; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; pay per

 click (PPC) hirdetés; árubemutatás; kirakatrendezés.

 ( 210 ) M 22 02706

 ( 220 ) 2022.10.18.

 ( 731 )  CTI GROUP Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Mátra eredetmegjelölés termékleírásnak megfelelő borok.

 ( 210 ) M 22 02708

 ( 220 ) 2022.10.18.

 ( 731 )  CTI GROUP Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) MÁTRA -BACCHUS

 ( 511 )   33    Mátra eredetmegjelölés termékleírásnak megfelelő borok.

 ( 210 ) M 22 02717

 ( 220 ) 2022.10.19.

 ( 731 )  Koch Mária, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvjelzők; naptárak; noteszok; scrapbook [családi albumok];

 szórólapok; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák.

  20    Legyezők.
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 41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadások rendezése; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy

kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; feliratozás;

fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; gyakorlati képzés [szemléltetés];

know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok;

mentorálás; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások;

oktatási tanúsítási szolgáltatások, nevezetesen képzés és vizsgáztatás; oktatási vizsgáztatás; podcastek gyártása;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; személyes oktatófórumok

rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások;

táboroztatás; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése;

tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; képzési célú előadások szervezése

és lebonyolítása; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása

(képzés); meet-upok szervezése és tartása; tréningek, workshopok lebonyolítása és tartása; tréninganyagok

kidolgozása; önismereti képzés; egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); workshopok és szemináriumok

 rendezése; személyiségfejlesztő tréning; tréningek biztosítása.

 44    Aromaterápiás szolgáltatások; csillapító kezelés; diétás és táplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; egészségvizsgálati szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; klinikák, orvosi rendelők

szolgáltatásai; masszázs; művészeti terápia; orvosi ellátás; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési

szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok;

pszichológus [szolgáltatások]; regeneráló orvosi szolgáltatások; szépségszalonok; táncterápia; távgyógyászati

 szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások.

  45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; társkereső szolgáltatások; lelki tanácsadás; mentorálás.

 ( 210 ) M 22 02720

 ( 220 ) 2022.10.19.

 ( 731 )  Varga János, Paloznak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Balatonfüred-Csopak eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 41    Borkóstolás (szórakoztatási szolgáltatások); borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; brosúrák kiadása;

katalógusok és brosúrák megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok

 multimédiás megjelentetése.

 ( 210 ) M 22 02721

 ( 220 ) 2022.10.18.

 ( 731 )  Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; oktatási készülékek.

 16    Címbélyegzők, címbélyegek; címkék papírból vagy kartonból; címtáblák címezőgépekhez; folyóiratok;

formanyomtatványok, űrlapok; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; golyóstollak; grafikai reprodukciók;

írószerek; képek; képeslapok, levelezőlapok; könyvecskék, brosúrák(1); könyvecskék, brosúrák(2); naptárak;

névkitűzők [irodai kellékek]; noteszok(1); noteszok(2); nyomtatott kották; pecsétbélyegek (1); pecsétbélyegek

 (2); pecsétbélyegek (3); ajándék táskák, szatyrok papírból.

 25    Gallérok [ruházat]; hímzett ruhadarabok; ingek; kalapáruk (1); kalapáruk (2); készruhák; kesztyűk; kézelők

[ruházat]; levehető gallérok; mellények; miseingek; miseruhák, kazulák; nyakkendők; orárion [egyházi ruházat];

öltönyök; pólók; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; selyemövek, vállszalagok; sportruházat, dzsekik

sportruházatként; sportruházat (kivéve golfkesztyűk); digitális érzékelőkkel ellátott sportruházat; ujjatlan mezek,

sportingek; rövid ujjú sportingek; sport felsők, topok; dzsekik sportruházatként; fejpántok sportoláshoz; ruházat

sportoláshoz; nedvességfelszívó sportingek; sportbírói egyenruhák; sportmellények; sportnadrágok; sportkabátok;

 sportruházat; sportsapkák; sportzakók; sportruházathoz használt táskák.

 41    Felsőoktatási szolgáltatások; felsőoktatási szintű kurzusok biztosítása; felsőoktatási szintű levelező kurzusok

lebonyolítása; felsőoktatási intézmények által nyújtott oktatási szolgáltatások; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bentlakásos iskolák; coaching [tréning]; drónos

fényképezési szolgáltatások; drónos videózási szolgáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok online publikálása; előadások rendezése; élő előadások bemutatása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és le bonyolítása; fényképészet; fordítás és tolmácsolás; iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások; gyakorlati képzés [szemléltetés]; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási tanúsítási szolgáltatások, nevezetesen képzés és vizsgáztatás; oktatási vizsgáztatás;

oktatáskutatás; vallásoktatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés; zenei produkciók;

zeneoktatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

 letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; mikrofilmezés.

 42    Tudományos kutatás; tudományos kutatások; tudományos kutatás és fejlesztés; tudományos kutatás és

elemzés; tudományos kutatáshoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; tudományos kutatáshoz kapcsolódó

 jelentések készítése.

 ( 210 ) M 22 02723

 ( 220 ) 2022.10.20.

 ( 731 )  Dancs Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Géczi Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pipedro Saláta Box

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

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 22 02725

 ( 220 ) 2022.10.20.

 ( 731 )  IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár, Budapest (HU)

 ( 740 )  Belányi-Sztraka Szabolcs, Budapest
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 ( 541 ) OEP - Országos Egészségőr Program

 ( 511 )  44    Egészségfelmérési vizsgálatok; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészséggel kapcsolatos

szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségmegőrző szervezetek által

nyújtott egészségügyi szolgáltatások; egészségügy; egészségügyi információk nyújtása; egészségügyi ellátással

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügyi kockázatértékelés; egészségügyi

kockázatfelmérések; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi szolgáltatók hálózatán keresztül,

szerződéses alapon nyújtott egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi szűrés; egészségügyi tanácsadási és

információs szolgáltatások; egészségvédelemmel, egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások;

egészségvédelemmel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségvizsgálati szolgáltatások; életmód-tanácsadás

 egészségügyi célokra; irányított egészségügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02727

 ( 220 ) 2022.10.19.

 ( 731 )  Őze Tibor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jeney Szabolcs, Kecskemét

 dr. Jeneyén dr. H. Nagy Judit, Kecskemét

 ( 541 ) "Egy életen át kell játszani"

 ( 511 )   41    Sport- és kulturális tevékenységek, sportversenyek rendezése, versenyek szervezése.

 ( 210 ) M 22 02739

 ( 220 ) 2019.08.19.

 ( 731 )  G.C.J. Stein, Elp (NL)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MEDEX

 ( 511 ) 3    Esszenciális olajok; éterikus esszenciák és olajok; aromák [esszencia olajok]; illóolajok aromaterápiás

használatra; illatosított termékek gyártásához használt illóolajok; esszenciális olajok egyéni használatra;

illatosított olaj; bőrápoló olajok [nem gyógyhatású]; természetes olajok kozmetikai célokra; illatszerek,

eszenciaolajok; desztillált szépségápoló olajok; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; aromaterápiás olajok

[kozmetikai alkalmazásra]; kozmetikai szerek; kozmetikumok és kozmetikai készítmények; kozmetikai arcápoló

készítmények; nem gyógyhatású kozmetikumok; kozmetikumok olajok formájában; kozmetikumok egyéni

használatra; kozmetikai testápoló készítmények; natúrkozmetikumok; testápolási és szépségápolási készítmények;

parfümök és illatanyagok; bőrápoló készítmények; bőrápoló olajok [kozmetikai]; bőrápoló folyadékok

[kozmetikai]; öregedés elleni bőrápoló készítmények; bőrápoló krémek, nem orvosi használatra; bőrápoló

 hámlasztók; bőrápoló kivonatok; bőrápoló tisztító tejek; bőrápoló kozmetikumok.

 ( 210 ) M 22 02787

 ( 220 ) 2022.10.26.

 ( 731 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Cukrásztermékek, édességek, ostyák.

 ( 210 ) M 22 02788

 ( 220 ) 2022.10.26.

 ( 731 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Cukrásztermékek, édességek, ostyák.

 ( 210 ) M 22 02790

 ( 220 ) 2022.10.26.

 ( 731 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Cukrásztermékek, édességek, ostyák.

 ( 210 ) M 22 02791

 ( 220 ) 2022.10.26.

 ( 731 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Cukrásztermékek, édességek, ostyák.

 ( 210 ) M 22 02794

 ( 220 ) 2022.10.26.

 ( 731 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Cukrásztermékek, édességek, ostyák.

 ( 210 ) M 22 02795

 ( 220 ) 2022.10.26.

 ( 731 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)

 ( 740 )  BUAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Cukrásztermékek, édességek, ostyák.

 ( 210 ) M 22 02796

 ( 220 ) 2022.10.26.

 ( 731 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Cukrásztermékek, édességek, ostyák.

 ( 210 ) M 22 02797

 ( 220 ) 2022.10.26.

 ( 731 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
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 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Cukrásztermékek, édességek, ostyák.

 ( 210 ) M 22 02798

 ( 220 ) 2022.10.26.

 ( 731 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Cukrásztermékek, édességek, ostyák.

 ( 210 ) M 22 02800

 ( 220 ) 2022.10.27.

 ( 731 )  MetalPlanet Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Tököl (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Bádoglemez, ónozott lemez, fehérbádog; fémből készült lefolyócsatornák; fémből készült csatornafedelek;

fémből készült merevítőrudak; fémből készült takarólemezek; fémből készült burkolatok; alumínium lemezek;

acél, lemezek formájában; fém tetőfedő lemezek; lemezek és lapok fémből; horganyzott acéllemezek; fém

csatornák, ereszcsatornák; réz öntvények; félkész cikkek rézből vagy annak ötvözeteiből; ólomöntvények; félkész

cikkek ólomból vagy annak ötvözeteiből; bronz; fém járórácsok, járódeszkák; kerítések fémből; fém

 kerítésanyagok.

7    Szerszámgépek; szerszámgépek fémmegmunkáláshoz; hornyolók [szerszámgépek]; hegesztő és forrasztó

 berendezések; esztergák [fémmegmunkáláshoz]; élhajlító gépek.

8    Kéziszerszámok építéshez, javításhoz és karbantartáshoz; kéziszerszámok és kézi eszközök

anyagmegmunkáláshoz, építéshez, javításhoz és karbantartáshoz; kézzel működtetett kéziszerszámok és

 eszközök; lemezvágó ollók [kéziszerszámok]; lyukasztók [kéziszerszámok]; fémvágó ollók [bádogos ollók].

 35    Bádogos áruval kapcsolatos kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások; fémmel és ércekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások; szerszámgépekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

 és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 40    Fémmegmunkálás; fémmegmunkálási szolgáltatások; anyagkezelésre és -átalakításra, energiatermelésre és

megrendelés alapján történő gyártásra szolgáló berendezések bérbeadása; fémmegmunkáláshoz használt

szerszámgépek bérbeadása; információ anyagkezelésről; anyagkezelési információk nyújtása;

 fémmegmunkálással kapcsolatos információnyújtás.

 ( 210 ) M 22 02806

 ( 220 ) 2022.10.27.

 ( 731 )  dr. Harcsáné Zsemkó Csilla, Edelény (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )
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 ( 511 )   32    Sörök; ásványvizek; ásványvíz [italok]; alkoholmentes sör; ízesített sörök; sör alapú italok.

 35    Online rendelési szolgáltatások az éttermi elvitel és házhozszállítás területén; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: sörök,

 alkoholmentes sör, ízesített sörök, sör alapú italok, ásványvizek, ásványvíz [italok].

  41    Szórakoztatási célú rendezvényszervezés; táncos rendezvények szervezése.

 43    Éttermi szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; bár- és éttermi szolgáltatások; vendéglátással kapcsolatos

szolgáltatások; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; ételkészítés;

ételkészítési szolgáltatások; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; esküvői fogadások rendezése [étel és

 ital].

 ( 210 ) M 22 02807

 ( 220 ) 2022.10.28.

 ( 731 )  Fejes Adrienn, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Kolozsvári Renátó, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 22 02809

 ( 220 ) 2022.10.28.

 ( 731 )  NLC Properties Ingatlanforgalmazó Kft., Zalacsány (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; reklámozási, marketing és promóciós

szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; digitális marketing; digitális

 reklámszolgáltatások; internetes reklámozási szolgáltatások; merchandising szolgáltatások.

 41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és

létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő

előadások szervezése és bemutatása; élő szórakoztatási szolgáltatások; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő zenei előadások szervezése; élő

zenei koncertek; élő táncbemutatók; élő zenés színházi előadások; koncertek szervezése, lebonyolítása és

rendezése; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató

szolgáltatások; színházi előadások szervezése; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; tánc,

zene és dráma előadások tartása; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei koncertek szervezése és

lebonyolítása; zenés előadások; jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások; jegyvásárlási szolgáltatások

szórakoztató rendezvényekhez; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre;

jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és sporttevékenységekhez, illetve

-rendezvényekhez; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; online

 jegyirodai szolgáltatások szórakoztatási célokra.

 43    Vendéglátás, időleges szállásadás; időszakos szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és

 foglalási szolgáltatások; ideiglenes szállásbiztosítás; étel- és italellátás.

 ( 210 ) M 22 02811

 ( 220 ) 2022.10.29.
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 ( 731 )  Libri-Bookline Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Dóra, Budapest

 ( 541 ) Booktime

 ( 511 )  9    Elektronikus árucímkék, termékcímkék.

 16    Könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvkötészeti cikkek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; papír-

 vagy kartondobozok; papírzacskók; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; prospektusok.

 35    Árubemutatás; árucikkek promóciója influenszerek segítségével; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; befolyásoló marketing; célzott marketing; értékesítési promóciós

szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói

vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; írott kommunikáció és adatok

regisztrálása; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi

vásárok rendezése; kirakatrendezés; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámkoncepciók kidolgozása;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás.

  36    Ajándékutalványok kibocsátása.

  40    Könyvkötészet.

 41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra;

elektronikus könyvolvasó kölcsönzése; nem reklámcélú szövegek publikálása; könyvtári szolgáltatások;

mozgókönyvtári szolgáltatások; nyereményjátékok működtetése; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

 letölthetők; podcastek gyártása; zenei produkciók; könyvkiadás.

  42    Logótervezési szolgáltatások; promóciós anyagok grafikus tervezése.

 ( 210 ) M 22 02813

 ( 220 ) 2022.10.29.

 ( 731 )  Libri-Bookline Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Dóra, Budapest

 ( 541 ) Booklove

 ( 511 )  9    Elektronikus árucímkék, termékcímkék.

 16    Prospektusok; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; papírzacskók; papír- vagy kartondobozok;

 nyomtatványok; nyomtatott publikációk; könyvkötészeti cikkek; könyvek; könyvecskék, brosúrák.

 35    Árubemutatás; árucikkek promóciója influenszerek segítségével; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; befolyásoló marketing; célzott marketing; értékesítési promóciós

szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói

vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; írott kommunikáció és adatok

regisztrálása; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi

vásárok rendezése; kirakatrendezés; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámkoncepciók kidolgozása;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 24. szám, 2022.12.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3161



  36    Ajándékutalványok kibocsátása.

  40    Könyvkötészet.

 41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra;

elektronikus könyvolvasó kölcsönzése; nem reklámcélú szövegek publikálása; könyvtári szolgáltatások;

mozgókönyvtári szolgáltatások; nyereményjátékok működtetése; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

 letölthetők; podcastek gyártása; könyvkiadás; zenei produkciók.

  42    Logótervezési szolgáltatások; promóciós anyagok grafikus tervezése.

 ( 210 ) M 22 02814

 ( 220 ) 2022.10.29.

 ( 731 )  Libri-Bookline Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Dóra, Budapest

 ( 541 ) Booklike

 ( 511 )  9    Elektronikus árucímkék, termékcímkék.

 16    Könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvkötészeti cikkek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; papír-

 vagy kartondobozok; papírzacskók; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; prospektusok.

 35    Árubemutatás; árucikkek promóciója influenszerek segítségével; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; befolyásoló marketing; célzott marketing; értékesítési promóciós

szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói

vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; írott kommunikáció és adatok

regisztrálása; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi

vásárok rendezése; kirakatrendezés; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámkoncepciók kidolgozása;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás.

  36    Ajándékutalványok kibocsátása.

  40    Könyvkötészet.

 41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra;

elektronikus könyvolvasó kölcsönzése; nem reklámcélú szövegek publikálása; könyvtári szolgáltatások;

mozgókönyvtári szolgáltatások; nyereményjátékok működtetése; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

 letölthetők; podcastek gyártása; zenei produkciók; könyvkiadás.

  42    Logótervezési szolgáltatások; promóciós anyagok grafikus tervezése.

 ( 210 ) M 22 02815

 ( 220 ) 2022.10.29.

 ( 731 )  Libri-Bookline Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Dóra, Budapest

 ( 541 ) Booklife

 ( 511 )  9    Elektronikus árucímkék, termékcímkék.

 16    Könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvkötészeti cikkek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; papír-

 vagy kartondobozok; papírzacskók; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; prospektusok.

 35    Árubemutatás; árucikkek promóciója influenszerek segítségével; áruk bemutatása kommunikációs
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médiában, kiskereskedelmi célokból; befolyásoló marketing; célzott marketing; értékesítési promóciós

szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói

vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; írott kommunikáció és adatok

regisztrálása; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi

vásárok rendezése; kirakatrendezés; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámkoncepciók kidolgozása;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás.

  36    Ajándékutalványok kibocsátása.

  40    Könyvkötészet.

 41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra;

elektronikus könyvolvasó kölcsönzése; nem reklámcélú szövegek publikálása; könyvtári szolgáltatások;

mozgókönyvtári szolgáltatások; nyereményjátékok működtetése; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

 letölthetők; podcastek gyártása; zenei produkciók; könyvkiadás.

  42    Logótervezési szolgáltatások; promóciós anyagok grafikus tervezése.

 ( 210 ) M 22 02816

 ( 220 ) 2022.10.31.

 ( 731 )  Telegdy Ádám Tamás, Budapest (HU)

 Telegdy-Kapás Boglárka, Fót (HU)

 ( 740 )  dr. Kapás Lilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 22 02817

 ( 220 ) 2022.10.29.

 ( 731 )  Libri-Bookline Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Dóra, Budapest

 ( 541 ) Bookfans

 ( 511 )  9    Elektronikus árucímkék, termékcímkék.

 16    Könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvkötészeti cikkek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; papír-

 vagy kartondobozok; papírzacskók; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; prospektusok.

 35    Árubemutatás; árucikkek promóciója influenszerek segítségével; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; befolyásoló marketing; célzott marketing; értékesítési promóciós

szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói

vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; írott kommunikáció és adatok

regisztrálása; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi
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vásárok rendezése; kirakatrendezés; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámkoncepciók kidolgozása;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás.

  36    Ajándékutalványok kibocsátása.

  40    Könyvkötészet.

 41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra;

elektronikus könyvolvasó kölcsönzése; nem reklámcélú szövegek publikálása; könyvtári szolgáltatások;

mozgókönyvtári szolgáltatások; nyereményjátékok működtetése; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

 letölthetők; podcastek gyártása; zenei produkciók; könyvkiadás.

  42    Logótervezési szolgáltatások; promóciós anyagok grafikus tervezése.

 ( 210 ) M 22 02820

 ( 220 ) 2022.10.31.

 ( 731 )  "Tisóczki" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Veszprém (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások; marketing szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások;

reklám és marketing; reklámcélú vetélkedők intézése; reklámozás, promóciós szolgáltatások; reklámcélú

 bemutatók szervezése; szakmai bemutatók rendezése; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása.

 41    Vitorláshajó-versenyek szervezése; hajóversenyek szervezése; rekreációs, szabadidős versenyek rendezése;

szabadidős, rekreációs versenyek, versenysorozatok szervezése; szórakoztató versenyek szervezése; versenyek és

 díjkiosztók rendezése; versenyek szervezése; szabadidős rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 22 02826

 ( 220 ) 2022.11.01.

 ( 731 )  Kratochvila Valéria, Szerencs (HU)

 ( 541 ) MyWine

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; online rendelési szolgáltatás; kereskedelmi

 és vásárlói információs szolgáltatások; online közösségi gazdálkodási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02830

 ( 220 ) 2022.11.02.

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

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) POWER GYM

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; online hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; információ és tanácsadás fogyasztóknak

(fogyasztói tanácsadás); áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; marketing; reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámfilmek előállítása; telemarketing szolgáltatások; üzletszervezési és

 üzletvezetési tanácsadás.

 41    Szakmai képzés; oktatás és tanítás; akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása;
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coaching (tréning); egészségvédő klubok szolgáltatásai; gyakorlati képzések (szemléltetés); iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); know-how átadása (képzés); kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás biztosítása; szakmai

átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; online elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); sport- és fitneszszolgáltatások; aerobik

tanfolyamok; csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzettséggel kapcsolatos

tanfolyamok; edzőtermi szolgáltatások; egészség- és fitnesztréning; egészségklub szolgáltatások [egészség és

fitnesz]; fitneszedzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; erősítő és

kondicionáló edzés; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények

biztosítása; élő sportesemények lebonyolítása; fitnesz klub szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz

tanácsadás; fitnesz órák vezetése; fitneszedzési szolgáltatások; fitneszközpontok működtetése; fizikai erőnléti

oktatás; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységek; személyi edző szolgáltatások [fitneszedzés]; súlyzós

edzés oktatása; tornatanítás; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzés felügyelete; testedzési, testnevelési

szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitneszedzéssel kapcsolatos

információk biztosítása honlapokon; formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; oktató jellegű

egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; fitnesztréninggel kapcsolatos információk

rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; videorögzítés; videofilmgyártás; videók, videofelvételek

készítése; videók gyártása; videofilmek bemutatása; videostúdiók szolgáltatásai; videoszalagok vágása;

videókönyvtári szolgáltatások; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; video- és DVD-filmgyártás; szórakoztatási célú

 filmgyártás.

 ( 210 ) M 22 02938

 ( 220 ) 2022.11.11.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) PAXIRA

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények;

 étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 22 02944

 ( 220 ) 2022.11.13.

 ( 731 )  Szeklencei Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 ) Pigmenta

 ( 511 )  16    Autotípiák, fénykép metszetek; képek nyomtatott fényképek formájában; portrék nyomtatott fényképek

formájában; fényképtartók; fényképek beragasztására szolgáló készülékek; fényképtároló dobozok; műanyag

lapok zsebekkel fényképek tárolásához; aláírt fényképek; fényképalbum-lapok; fényképek; fényképek

[nyomtatott]; iskolai fényképek, osztályképek; kasírozott és kasírozatlan fényképek; keretek fényképekhez vagy

művészeti alkotásokhoz; keretezett fényképek; fotografikus reprodukciók; fotóalbumok és gyűjtő albumok;

fotónyomtató papír [nem kémiailag érzékenyített]; felszerelések nyomtatáshoz és könyvkötéshez; nyomdaipari

termékek; nyomdai papír, nyomdapapír; művészeti grafikai nyomatok; ragasztók művészeti használatra; művészi

képek; művészi lenyomatok; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikák; festmények reprodukciói;

nyomtatott festmény reprodukciók; képzőművészeti reprodukciók; metszetek és ezek reprodukciói;

 reprodukcióhoz használt papír.

 40    Fényképek kapszulázása, tokozása [fóliázás]; digitálisan tárolt képek és fényképek nyomtatása; fénykép

film feldolgozásához kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; fénykép film nyomtatásához kapcsolódó tájékoztató

szolgáltatások; fénykép gravírozás nyomtatványokra; fénykép gravírozás papírra; fénykép gravírozás ruházati

cikkekre; fénykép gravírozás szövetekre; fénykép restaurálás; fényképek CD-re írása, másolása; fényképek

digitális javítása; fényképek digitális médiafelületről való nyomtatása; fényképek digitális restaurálása; fényképek

előhívásával kapcsolatos tájékoztatás; fényképek és mozifilmek feldolgozása; fényképek feldolgozása,
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fényképkidolgozás; fényképek tartósítása; fényképelőhívás; fényképészeti diák reprodukciója; fényképészeti film

feldolgozása; fényképészeti képfeldolgozás; fényképészeti nagyítás; fényképészeti nagyítási szolgáltatásokkal

kapcsolatos információnyújtás; fényképészeti rányomtatás; fényképészeti reprodukciók; fényképészeti

restaurációs szolgáltatások; fényképészeti retusálás; fényképkidolgozás; fényképmásolás; fényképnyomatok

másolása [más adathordozóra]; fényképnyomatok reprodukciója; fényképnyomtatás; fényképnyomtatási

szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása; fényképtartósítás és megőrzés; filmelőhívás és fényképek

sokszorosítása; filmelőhívás és fényképek kidolgozása; légi vagy műholdas fényképek kezelése; fénynyomat,

fotogravűr; fénynyomat készítés, fotogravírozás; fotogravűr-szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás;

fotólaboratóriumi szolgáltatások; fotónyomtatás; diafilmek feldolgozása, nyomtatási szolgáltatások; digitális

nyomtatás; dokumentumok digitális médiafelületről való nyomtatása; képek tárgyakra való nyomtatása; könyvek

és más dokumentumok digitális nyomtatásának szolgáltatásai megrendelés alapján; könyvek és más

dokumentumok digitális nyomtatásának szolgáltatásai; minta nyomtatási szolgáltatás; nyomtatás textilekre;

nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; nyomtatási szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; papíráruk

nyomtatása; reklámanyagok nyomtatása; nyomdai kivitelezés, nyomdai utómunkálatok [összehajtás, hajtogatás];

nyomdai kivitelezés, nyomdai utómunkálatok; nyomdai kivitelezés, nyomdai utómunkálatok [kötés]; nyomdai

kivitelezés, nyomdai utómunkálatok [vágás]; nyomdai szedés; nyomdagépek és berendezések kölcsönzése;

nyomdagépek és berendezések bérbeadásával kapcsolatos tájékoztatás; művészeti alkotások montírozása a

 keretezési folyamat részeként; múzeumi műalkotások reprodukciója.

  41    Fényképészeti reprodukciók kölcsönzése.

 ( 210 ) M 22 02945

 ( 220 ) 2022.11.13.

 ( 731 )  Szeklencei Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 ) Plexilver

 ( 511 )  16    Autotípiák, fénykép metszetek; képek nyomtatott fényképek formájában; portrék nyomtatott fényképek

formájában; fotografikus reprodukciók; nyomdaipari termékek; művészi képek; művészi lenyomatok; kasírozó

lapok művészi alkotásokhoz; művészeti grafikai nyomatok; keretek fényképekhez vagy művészeti alkotásokhoz;

ragasztók művészeti használatra; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikák; festmények reprodukciói;

 nyomtatott festmény reprodukciók; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; képzőművészeti reprodukciók.

 40    Fényképek kapszulázása, tokozása [fóliázás]; digitálisan tárolt képek és fényképek nyomtatása; fénykép

film feldolgozásához kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; fénykép film nyomtatásához kapcsolódó tájékoztató

szolgáltatások; fénykép filmek sokszorosítása; fénykép gravírozás háztartási cikkekre; fénykép gravírozás

nyomtatványokra; fénykép gravírozás papírra; fénykép restaurálás; fényképek digitális javítása; fényképek

digitális médiafelületről való nyomtatása; fényképek digitális restaurálása; fényképek előhívásával kapcsolatos

tájékoztatás; fényképek és mozifilmek feldolgozása; fényképek feldolgozása, fényképkidolgozás; fényképek

tartósítása; fényképelőhívás; fényképészeti diák reprodukciója; fényképészeti diapozitívok nyomtatása;

fényképészeti diapozitívok sokszorosítása; fényképészeti film feldolgozása; fényképészeti képfeldolgozás;

fényképészeti nagyítás; fénynyomat, fotogravűr; fénynyomat készítés, fotogravírozás;

fotogravűr-szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás; fotólaboratóriumi szolgáltatások; fotónyomtatás; 3D

nyomtatás; diafilmek feldolgozása, nyomtatási szolgáltatások; digitális nyomtatás; dokumentumok digitális

médiafelületről való nyomtatása; képek tárgyakra való nyomtatása; könyvek és más dokumentumok digitális

nyomtatásának szolgáltatásai megrendelés alapján; könyvek és más dokumentumok digitális nyomtatásának

szolgáltatásai; minta nyomtatási szolgáltatás; nyomtatás textilekre; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;

nyomtatási szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; papíráruk nyomtatása; reklámanyagok nyomtatása;

nyomdai kivitelezés, nyomdai utómunkálatok [összehajtás, hajtogatás]; nyomdai kivitelezés, nyomdai

utómunkálatok; nyomdai kivitelezés, nyomdai utómunkálatok [kötés]; nyomdai kivitelezés, nyomdai

 utómunkálatok [vágás]; művészeti alkotások montírozása a keretezési folyamat részeként.

 ( 210 ) M 22 02947
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 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Simonyi Balázs Péter, Budapest (HU)

 ( 541 ) BLACK HOLE

 ( 511 )  41    Atlétikai versenyek rendezése és lebonyolítása; atlétikai versenyek szervezése; szórakoztatás atlétikai

versenyek formájában; szabadidős, rekreációs versenyek, versenysorozatok szervezése; sportrendezvények,

versenyek és sportbajnokságok szervezése; szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztató

versenyek szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése; versenyek intézése [szervezése]; versenyek

szervezése; versenyek, versenysorozatok szervezése; versenyszervezés; vetélkedők, játékok és versenyek

szervezése; futóversenyek lebonyolítása; időmérés sporteseményeken; közösségi sportrendezvények szervezése;

sport- és szabadidős tevékenységek; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények biztosítása és

rendezése; sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sportrendezvények lebonyolítása;

sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportszolgáltatások; sporttal kapcsolatos szórakoztatási

szolgáltatások; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sportversenyek és sportesemények

megszervezése; sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése;

sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; sportversenyek rendezése; szórakoztató

 sportszolgáltatások; triatlonok lebonyolítása.

A rovat 103 darab közlést tartalmaz.
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