
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 20 02795

 ( 220 ) 2020.09.18.

 ( 731 )  DIY online Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Méri Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SzerszámKell

 ( 511 ) 7    Aggregátorok; csapágyak; élezőgépek; szerszámköszörűk; emelőberendezések; esztergák; faipari gépek;

festékszóró pisztolyok; festőgépek; földmunka gépek; fűnyírógépek; fűrészek; fűrészgépek; gépállványok;

gereblyék, gereblyézőgépekhez; gőzgépek; gyalugépek; hajlítógépek; háztartási robotgépek, elektromos;

hegesztőgépek, elektromos; ívhegesztő készülékek; kalapácsok (elektromos-); katalizátorok; kefék, elektromos

működtetésű; kondenzáló berendezések; köszörűgépek; láncfűrészek; légkalapácsok; légkondenzátorok;

levegőelszívó gépek; lyukasztógépek; mezőgazdasági gépek; mosogatógépek; mosógép; munkaasztalok;

gépasztalok; nyírógépek; nyomdagépek; nyomdatechnikai gépek; porlasztók; porszívók; robotok; sörfőző gépek;

szegecselőgépek; szerszámgépek; szerszámok (géprészek); színezőgépek; szivattyúk; szűrőgépek;

tisztítókészülékek; tűzőgépek; vágógépek; varrógépek; vasalógépek; erőgépek; motorok (a szárazföldi

járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek

 kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kéziszerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

 borotvák; ollók; vésők; kések.

 ( 210 ) M 21 01967

 ( 220 ) 2021.05.17.

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

 ( 740 )  Dr. Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

 Dr. Sár Csaba, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

gyártással kapcsolatos befejező megmunkálógépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos

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

eszköz gyártással kapcsolatos daruk (emelő- és felvonószerkezetek); vasútépítéssel kapcsolatos döngölőgépek;

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

kapcsolatos elektromos hegesztőkészülékek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos elektromos

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

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

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

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

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

vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos fogasléces emelők; vasútépítéssel kapcsolatos

földmunkagépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos fúvógépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz
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gyártással kapcsolatos fűrészgépek; vasúti eszköz gyártással kapcsolatos galvanizáló készülékek; vasúti eszköz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eszközökkel kapcsolatos hidraulikus motorok és hajtóművek; vasúti eszközökkel kapcsolatos hidraulikus

vezérlések gépekhez, motorokhoz és hajtóművekhez; vasúti eszközökkel kapcsolatos hőcserélők

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

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

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

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

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

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

vasútépítéssel kapcsolatos kőmegmunkáló gépek; vasútépítéssel kapcsolatos kötélgyártó gépek; vasútépítéssel

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

légkondenzátorok; vasútépítéssel, vasúti eszközökkel kapcsolatos levegőelszívó gépek; vasútépítéssel, vasúti

eszközökkel kapcsolatos magasnyomású mosóberendezések; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos

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

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

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

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

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

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

gyártással kapcsolatos szerszámgépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos szivattyúk

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

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

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

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

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

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

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

kapcsolatos turbókompresszorok; vasútépítéssel kapcsolatos útépítő gépek; vasútépítéssel kapcsolatos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vízturbinák; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos vulkanizáló berendezések, készülékek;
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vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos zárógépek ipari célokra; vasútépítéssel kapcsolatos

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

  12    Vasúti közlekedéssel kapcsolatos járművek; szárazföldi közlekedési eszközök.

 ( 210 ) M 21 01970

 ( 220 ) 2021.05.17.

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

 ( 740 )  Dr. Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

 Dr. Sár Csaba, Budapest

 ( 541 ) Ganz Járműgyártó

 ( 511 ) 7    Járműgyártással kapcsolatos adagoló-porlasztók; járműgyártással kapcsolatos anyagmozgató gépek

berakodáshoz és kirakodáshoz; járműgyártással kapcsolatos áramfejlesztő generátorok;járműgyártással

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

járműgyártással kapcsolatos befejező megmunkálógépek; járműgyártással kapcsolatos befogóeszközök

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

járműgyártással kapcsolatos daruk (emelő- és felvonószerkezetek); járműgyártással kapcsolatos dróthúzó gépek;

járműgyártással kapcsolatos elektromos hegesztőkészülékek; járműgyártással kapcsolatos elektromos ívhegesztő

készülékek; járműgyártással kapcsolatos elektromos ívvágó készülékek; járműgyártással kapcsolatos emelő

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

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

kapcsolatos fémfeldolgozó gépek; járműgyártással kapcsolatos festőgépek; járműgyártással kapcsolatos

fogasléces emelők; járműgyártással kapcsolatos fúvógépek; járműgyártással kapcsolatos fűrészgépek;

járműgyártással kapcsolatos galvanizáló készülékek; járműgyártással kapcsolatos galvanotechnikai gépek;

járműgyártással kapcsolatos gázhegesztő gépek; járműgyártással kapcsolatos gázzal működő forrasztópisztolyok;

járműgyártással kapcsolatos gázzal működő hegesztőpisztolyok; járműgyártással kapcsolatos gázzal működő

lángvágók; járműgyártással kapcsolatos görgős hidak; járműgyártással kapcsolatos gőzkalapácsok;

járműgyártással kapcsolatos gőzkondenzátorok (gépalkatrészek); járműgyártással kapcsolatos gőzzel tisztító

készülékek; járműgyártással kapcsolatos hajlítógépek; járműgyártással kapcsolatos hengerművek, hengersorok;

járműgyártással kapcsolatos hidraulikus motorok és hajtóművek; járműgyártással kapcsolatos hidraulikus

vezérlések gépekhez, motorokhoz és hajtóművekhez; hőcserélők (gépalkatrészek); hűtőradiátorok motorokhoz és

hajtóművekhez; járműgyártással kapcsolatos kiegyenlítő, kiegyensúlyozó gépek; járműgyártással kapcsolatos

kompresszorok hűtőgépekhez; járműgyártással kapcsolatos kondenzáló berendezések; járműgyártással

kapcsolatos konverterek acélművekbe; járműgyártással kapcsolatos kovácsfújtatók; járműgyártással kapcsolatos

kovácsgépek, kovácsprések (süllyesztékes kovácsoláshoz); járműgyártással kapcsolatos légkondenzátorok;

járműgyártással kapcsolatos levegőelszívó gépek; járműgyártással kapcsolatos magasnyomású

mosóberendezések; járműgyártással kapcsolatos marógépek; meghajtószerkezetek, nem szárazföldi járművekhez;

járműgyártással kapcsolatos menetfúró és menetvágó gépek; járműgyártással kapcsolatos menetvágó gépek;

motorok, nem szárazföldi járművekhez; járműgyártással kapcsolatos motoros fűrészek; járműgyártással

kapcsolatos motoros kultivátorok; járműgyártással kapcsolatos öntödei gépek; repülőgépmotorok (1);

repülőgépmotorok (2); sebességváltók, nem szárazföldi járművekhez; járműgyártással kapcsolatos sűrített levegős

gépek; járműgyártással kapcsolatos sűrített levegős szivattyúk; járműgyártással kapcsolatos szerszámgépek;

járműgyártással kapcsolatos szivattyúk fűtőberendezésekhez; járműgyártással kapcsolatos szivattyúk (gépek);

járműgyártással kapcsolatos teherfelvonók, emelők, csörlők; tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (1);

tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (2); tengelykapcsolók, tengelykötések (gépek); járműgyártással

kapcsolatos termikus lándzsák, lángfúrók (gépek); járműgyártással kapcsolatos töltőgépek; járműgyártással

kapcsolatos töltőkompresszorok, feltöltőkompresszorok; járműgyártással kapcsolatos túlhevítők; turbinák, nem

szárazföldi járművekhez; járműgyártással kapcsolatos turbókompresszorok; járműgyártással kapcsolatos üvegező

gépek; járműgyártással kapcsolatos üvegmegmunkáló gépek; járműgyártással kapcsolatos vágógépek,
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vágószerszámok; vagonemelők; járműgyártással kapcsolatos vágó-, sorjázógépek; járműgyártással kapcsolatos

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

kapcsolatos vasalógépek; ventilátorok motorokhoz és hajtóművekhez; járműgyártással kapcsolatos vészhelyzeti

áramfejlesztő generátorok; vezérlőszerkezetek gépekhez, motorokhoz vagy hajtóművekhez; villanymotorok, nem

szárazföldi járművekhez; járműgyártással kapcsolatos vízmelegítők (géprészek); járműgyártással kapcsolatos

víztelenítő gépek; járműgyártással kapcsolatos vízturbinák; járműgyártással kapcsolatos vulkanizáló

berendezések, készülékek; járműgyártással kapcsolatos zárógépek ipari célokra; járműgyártással kapcsolatos

erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a

 szárazföldi járművek céljára készültek kivételével).

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 210 ) M 21 03520

 ( 220 ) 2021.10.11.

 ( 731 )  4-TÁRS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Intim Center

 ( 511 )  10    Ortopédiai cikkek; fogyatékkal élők számára kialakított terápiás eszközök és segédeszközök; masszírozó

 készülékek; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

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

 ( 210 ) M 22 00385

 ( 220 ) 2022.02.09.

 ( 731 )  AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Hódi Cintia Stella, Szombathely

 ( 541 ) Savaria Nemzetközi Táncverseny

 ( 511 )  41    Táncversenyek szervezése; sportversenyek szervezése és lebonyolítása; sportversenyek rendezése;

 versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 22 00906

 ( 220 ) 2022.04.05.

 ( 731 )  Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   18    Bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők.

 25    Arcfedők [ruházat], nem gyógyászati vagy egészségügyi célokra; ascot nyakkendők; atlétatrikók;

ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; cipőfelsőrészek (1);

cipőfelsőrészek (2); cipőorrok, csősálak; csuklyák; kapucnik [ruházat]; digitális érzékelőkkel ellátott sportruházat;

dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek;

 fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők.

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 35    Árubemutatás; árucikkek promóciója influenszerek segítségével; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító

standok bérbeadása; befolyásoló marketing; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; 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; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom

 optimalizálása.

 41    Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok

szervezése; coaching [tréning]; cosplay szorakoztató rendezvények szervezése; dzsúdó [judo] oktatás;
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egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

elektronikus sportversenyek szervezése; előadások rendezése; elő előadások bemutatása; e-sport szolgáltatások;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák

vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési céloka; fotóriportok készítése; golflétesítmények

 üzemeltetése.

 ( 210 ) M 22 00907

 ( 220 ) 2022.04.05.

 ( 731 )  Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   18    Bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők.

 25    Arcfedők [ruházat], nemn gyógyászati vagy egészségügyi célokra; ascot nyakkendők; atlétatrikók;

ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; cipófelsőrészek (1);

cipőfelsőrészek (2); cipőorrok; csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; digitális érzékelőkkel ellátott sportruházat;

dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek;

 fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők.

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 35    Árubemutatás; árucikkek promóciója influenszerek segítségével; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító

standok bérbeadása; befolyásoló marketing; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek]; célzott marketing;divatbemutatók szervezése promóciós célokból; 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; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom

 optimalizálása.

 41    Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok

szervezése; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dzsúdó [judo] oktatás;

egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; elektronikus sportversenyek szervezése; előadások rendezése; élő előadások

bemutatása; e-sport szolgáltatások; eszmecserék, kollokviumok szervezése és leboncsolítása; fényképészet;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés a reklámfilmek kivételével; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra;

 fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése.

 ( 210 ) M 22 01163

 ( 220 ) 2022.05.03.

 ( 731 )  Ex Machina Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

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

 ( 541 ) 4SPEND

 ( 511 )  35    Ár-összehasonlító szolgáltatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; marketing szoftverkiadás keretében;

 marketingszolgáltatások.

 36    Bankügyletek lebonyolítása; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások); elektronikus

tőkeátutalás; hitelkártyák kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása; kedvezmények nyújtása más résztvevő

létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; online banki szolgáltatások; pénzügyi információk
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nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi információk nyújtása; virtuális valuták elektronikus átutalása; virtuális

 valuták pénzügyi átváltása; visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik felek számára.

 ( 210 ) M 22 01852

 ( 220 ) 2022.07.12.

 ( 731 )  Nagy Erika, Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  Dr. Andirkó Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek

és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló

 média.

 ( 210 ) M 22 02120

 ( 220 ) 2022.08.16.

 ( 731 )  Lestyán Tibor, Budapest (HU)

 ( 541 ) Egyenlő látásmód

 ( 511 ) 9    Zsinórok napszemüveghez; szemüvegre csíptethető napszemüvegek; szemüvegpántok; szemüveg- és

napszemüvegtokok; optikai lencsék napszemüvegekhez; napszemüvegtartó zsinórok; napszemüvegek

kedvtelésből tartott kisállatoknak; napszemüveg tokok; napszemüveg lencsék; napszemüveg láncok;

napszemüveg keretek; mágnesesen rögzíthető napszemüveglencsék; divatos napszemüvegek; borítók

napszemüvegekhez; biztonsági szemüvegek; biztonsági védőszemüveg; borítók szemüvegekhez; csíptetős

szemüvegek, cvikkerek; cvikkertokok; felírt szemüvegek; gyermekszemüvegek; keretek cvikkerekhez;

kontaktlencse alapok, nyers kontaktlencsék; kontaktlencse-lemosó készülékek; kontaktlencse tárolók, tartók;

kontaktlencse tartók; kontaktlencsék; kontaktlencsékhez kialakított tokok; láncok cvikkerhez, csíptetős

szemüveghez; lencsék szemüvegekhez; lencse nélküli szemüvegkeretek; lencsetokok, lencsetartók;

monokli-keretek; monoklik; olvasószemüvegek; optikai üvegek; polarizációs szemüvegek; receptre felírt

úszószemüvegek; szemüveg; szemüveg-, napszemüvegtokok; szemüvegek; szemüvegek, napszemüvegek és

kontaktlencsék; szemüvegkeretek; szemüveglencse-védők; szemüvegszárak; szemüveglencsék; szemüvegtartók,

szemüvegtartó állványok; szemüvegtokok; szemüvegtokok gyermekszemüvegekhez; szemüvegzsinórok;

színvakságot korrigáló szemüvegek; tárolók kontaktlencsékhez; védőszemüvegek; védőszemüvegek, biztonsági

 szemüvegek; zsinórok csíptetős szemüveghez.

 37    Napszemüvegek javítása; szemüvegek javítása; szemüvegek javítása és karbantartása; szemüvegek

javításával és karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; szemüvegjavítással kapcsolatos

 információszolgáltatás.

 44    Szemüveg beállítása; optometria; optometriai szolgáltatások; kontaktlencsék illesztése; kontaktlencsékkel

kapcsolatos információs szolgáltatások; látásvizsgálati [optikusi] szolgáltatások; optikai lencsék illesztése; optikai

 tesztek; szemészeti szűrési szolgáltatások; szemüveg testreszabása.

 ( 210 ) M 22 02177

 ( 220 ) 2022.08.25.

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

 ( 740 )  Dr. Gonda Gáspár, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szoftver alkalmazások mobil telefonokhoz, okostelefonokhoz, notebookokhoz, számítógépekhez és

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

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

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

 videólemezek; videoszalagok.

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

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

számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;

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

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

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

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

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

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

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

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

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

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

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

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

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

szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;

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

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
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Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;

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

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

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

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

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

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

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

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

közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával

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

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

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

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

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklámcélokra.

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

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

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

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

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

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

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

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

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

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

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

 video-on-demand közvetítések.

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

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

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

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

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

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

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

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

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

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

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

mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és

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

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

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

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

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

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

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosított
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játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

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

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

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

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 210 ) M 22 02178

 ( 220 ) 2022.08.25.

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

 ( 740 )  Dr. Gonda Gáspár, Budapest

 ( 541 ) A Nagy Fehér Főnök

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szoftver alkalmazások mobil telefonokhoz, okostelefonokhoz, notebookokhoz, számítógépekhez és

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

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

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

 videólemezek; videoszalagok.

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

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

számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;

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

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

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

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

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

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

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

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
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reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

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

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

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

szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;

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

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

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

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

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

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

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

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

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

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

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

közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával

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

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

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

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

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklámcélokra.

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

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

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

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

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

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

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

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

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

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

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

 video-on-demand közvetítések.

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

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

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

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

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

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

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

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

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

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

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;
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mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és

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

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

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

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

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

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

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

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

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

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

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 210 ) M 22 02218

 ( 220 ) 2022.08.29.

 ( 731 )  Szombath Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti

szolgáltatások; jogi kutatás; jogi megfelelés ellenőrzés; jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi

szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások

megválaszolásában; jogi tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; licenszekkel kapcsolatos jogi

 szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából.

 ( 210 ) M 22 02295

 ( 220 ) 2022.09.06.

 ( 731 )  Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis Zoltán Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kiállításszervezés kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése üzleti célokra; kiállítások szervezése

kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése

üzleti és promóciós célból; kiállítások és kereskedelmi vásárok megszervezése kereskedelmi és reklámozási

célokra; kiadáshoz kapcsolódó kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi vásárok

szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi vásárok szervezése; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása;

kereskedelmi vásárok promóciója; kereskedelmi vásárok rendezése; kereskedelmi vagy reklámcélú művészeti

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

vagy reklámcélú kiállítások rendezése; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi bemutatók

(kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; kereskedelmi

bemutatók promóciója és lebonyolítása; kereskedelmi bemutatókkal kapcsolatos szervezési szolgáltatások;

kereskedelmi célú divatbemutatók szervezése; kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú

kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi értékesítési kiállítások szervezése és lebonyolítása; árubemutatók

rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra; árubemutatók szervezése kereskedelmi

célokra; autóipari kereskedelmi bemutatók lebonyolítása; bemutatók szervezése eladási célokra; bemutatók

szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra; bemutatás [promóciós/reklámozási

célokra]; divatbemutatók kereskedelmi célokra; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; gazdasági és

reklámcélú szakvásárok, kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások

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

bemutatók szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi és

reklámcélú vásárok szervezése; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú kiállítások szervezése,

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

és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; szakmai bemutatók rendezése;

szakvásárok rendezése; üzlet célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; üzleti bemutatók, rendezvények

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

üzleti vagy kereskedelmi célú kiállítások szervezése; üzleti vásárok szervezése és lebonyolítása; vásárok és

kiállítások szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra; árusító standok bérbeadása; digitális hirdetőtáblák

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

bérbeadása; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; weboldalakon

található hirdetési helyek bérbeadása; weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások

reklámozása céljából; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására; reklámhely

biztosítása elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok segítségével; reklámhely bérbeadása

brosúrákban; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; mindenféle reklámozási és marketing bemutató

anyagok bérbeadása; internetes reklámfelület bérbeadása álláshirdetésekhez; internetes hirdetési felületek

rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; hirdetőtáblák bérbeadása

[reklámtáblák]; hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása; hirdetési helyek biztosítása

folyóiratokban, újságokban és magazinokban; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában;

hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely és idő bérbeadásával kapcsolatos közvetítői szolgáltatások;

hirdetési hely biztosítása globális számítógépes hálózaton; hirdetési hely bérbeadása; hirdetési felület online

kölcsönzése; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület biztosítása újságokban; áruk és szolgáltatások

promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó

hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; kereskedelmi vásárok és

kiállítások szervezése; koncertek promóciója [reklámozása]; különleges rendezvények promóciója; marketing

promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; marketingrendezvények

megrendezése és lebonyolítása; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában;

nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból;

nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; reklám, marketing és promóciós anyagok

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

sokszorosítása; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyag frissítése; reklámanyagok és

-szövegek megjelentetése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online

megjelentetése; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; reklámkiadványok elkészítése;

reklámkiadványok tervezése; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak

népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések

keretében; sportversenyek és -események promóciója; szórólapok kiadása; szórólapok tervezése; zenei koncertek
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 promóciója.

 36    Ingatlanok bérbeadása; épületbérbeadás; ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával

kapcsolatos ügyintézés; irodák [ingatlanok] bérbeadása; irodahelyiségek bérbeadása; ingatlan bérbeadási

 ügyintézés; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlan bérbeadási szolgáltatások.

 41    Aerobik versenyek; állatkiállítások szervezése; állatkiállítások szervezése kulturális vagy oktatási célokból;

atlétikai versenyek szervezése; bátorságot elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; bemutatók szervezése

szórakoztatási célokra; birkózóversenyek rendezése; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; díjátadó

ünnepségek szervezése; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; e-sport versenyek rendezése és

lebonyolítása; e-sportesemények előállítása a televízió számára; e-sportesemények lebonyolítása;

e-sportesemények szervezése; e-sporttevékenységek megszervezése; elektronikus sportversenyek szervezése; élő

e-sportesemények lebonyolítása; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; éves beszerzési

konferencia szervezése; éves logisztikai konferencia szervezése; éves oktatási konferencia szervezése; futball

versenyek szervezése; futballbajnokságok rendezése; gasztronómiai versenyekkel kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; gépjárművekkel kapcsolatos versenyek szervezése; görkorcsolya-versenyek rendezése; gyorsasági

versenyek szervezése; gyorskorcsolya bajnokságok és versenyek szervezése és lebonyolítása; hirdetéssel,

reklámozással kapcsolatos szemináriumok szervezése; játékok szervezése; játékok szervezése és lebonyolítása;

játékok szervezése, rendezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; jégkorcsolya-versenyek rendezése;

kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések,

szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú kiállítások

szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzéssel

kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos

szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos

konferenciák rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos szemináriumok szervezése; kereskedelemmel kapcsolatos

szemináriumok rendezése; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kereskedelmi, szakmai

és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése; kiállítási

szolgáltatások oktatási célokra; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások lebonyolítása

szórakoztatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra;

kiállítások szervezése oktatási célokra; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

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

és lebonyolítása; konferenciák és szimpóziumok szervezése az orvostudomány területén; konferenciák,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése,

lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási

és tájékoztató szolgáltatások; konferenciaszervezés; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése, lebonyolítása és rendezése; kongresszusok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével

kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; kosárlabda meccsek és bemutatók rendezése; kulturális célú

bemutatók szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai

konferenciák szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális tevékenységekkel

kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kutyaversenyek rendezése; kutyaversenyek szervezése;

műértéssel kapcsolatos műhelyek és szemináriumok lebonyolítása; műkorcsolya bajnokságok és versenyek

szervezése és lebonyolítása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások;

művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; művészeti versenyek szervezése; oktatási célú bemutatók

szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások

lebonyolítása; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú

konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási

célú összejövetelek rendezése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási

célú szemináriumok tervezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok
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szervezése; oktatási kiállítások szervezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák rendezése és

lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok

tartása; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatással

kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok; oktatással kapcsolatos

szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktató szemináriumok szervezése;

önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti műhelyek és szemináriumok lebonyolítása;

összejövetelek lebonyolítása; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; rekreációs célú

konferenciák szervezése; rekreációs célú összejövetelek rendezése; rekreációs célú szemináriumok szervezése;

rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; sakkversenyek szervezése; sportversenyek rendezése;

sportversenyek szervezése és lebonyolítása; súlyemelő-bajnokságok szervezése; szemináriumok; szemináriumok

és konferenciák rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése; szemináriumok és kongresszusok

szervezése az orvostudomány terén; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szemináriumok szervezése; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szemináriumok tartása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése,

lebonyolítása és rendezése; szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; üzleti szemináriumok szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése;

versenyek intézése [szervezése]; versenyek lebonyolítása az interneten; versenyek szervezése; versenyek

szervezése az interneten; versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás

vagy szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vetélkedők intézése [szervezése];

vetélkedők lebonyolítása; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése; vetélkedők rendezése (szórakoztatás);

vetélkedők szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; e-sport tevékenység;

mérkőzésszervező szolgáltatások; szolgáltatások vetélkedők szervezéséhez; állatokkal kapcsolatos

sportesemények és versenyek szervezése; asztalitenisz-játszmák megszervezése és lebonyolítása; atlétikai pályák

üzemeltetése; atlétikai versenyek rendezése és lebonyolítása; edzési, sportolási létesítmények foglalása;

edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; élő sportesemények lebonyolítása; fitnesz- és edzőlétesítmények

biztosítása; focimeccsek szervezése, rendezése és lebonyolítása; főiskolai és egyetemi atlétikai események

szervezése és lebonyolítása; főiskolai és egyetemi sportversenyek szervezése és lebonyolítása; futballtáborok;

információnyújtás sporttevékenységekhez; kerékpárversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása;

kerékpárversenyek szervezése; kerékpáros események szervezése; korcsolya bemutatók (rendezése);

korcsolya-bemutatók szervezése; korcsolyapályák biztosítása; korcsolyapályák üzemeltetése;

korcsolyarendezvények szervezése; korcsolyázással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások; kosárlabda táborok;

kosárlabda tornák rendezése; kosárlabdamérkőzések megszervezése és lebonyolítása; közösségi

sportrendezvények szervezése; labdarúgó akadémiai szolgáltatások; labdarúgó-mérkőzések szervezése; labdarúgó

sportesemények szervezése; létesítmények biztosítása lóversenyekhez; létesítmények biztosítása

sportversenyekhez; létesítmények biztosítása csoportos gyakorlatokhoz; létesítmények biztosítása

sporteseményekhez; létesítmények biztosítása sport klubok részére; létesítmények biztosítása sport rekreációs

tevékenységekhez; létesítmények biztosítása jégsporthoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása

sportrendezvényekhez, sport- és atlétikai versenyekhez és díjátadókhoz; lóugrató rendezvények szervezése;

lovasbemutatók; lovasbemutatók, lovasparádék; lovasbemutatók szervezése; lóversenyek szervezése; lóversenyek

szervezése, rendezése és lebonyolítása; mű- és gyorskorcsolya versenyek szervezése; műjégpályák biztosítása;

műkorcsolya versenyek szervezése; műkorcsolyázó és gyorskorcsolyázó versenyek szervezése; ökölvívó

mérkőzések szervezése; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sportesemények

biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények közvetítése honlapokon

keresztül; sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sportlétesítmények biztosítása

műkorcsolyázó és gyorskorcsolyázó bajnokságokhoz; sportlétesítmények biztosítása gyorskorcsolya

bajnokságokhoz; sportlétesítmények biztosítása műkorcsolya bajnokságokhoz; sportlétesítmények fenntartása;

sportlétesítmények lefoglalása; sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények rendelkezésre bocsátása téli

sportokhoz; sportlétesítmények rendelkezésre bocsátása lovaspólóhoz; sportlétesítmények szervezése

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 128. évfolyam 1. szám, 2023.01.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M14



műkorcsolyázó- és gyorskorcsolyázó bajnokságokhoz; sportlétesítmények üzemeltetése; sportrangadók

szervezése; sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények

szervezésével kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése;

sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások;

sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése;

sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek

és sportesemények megszervezése; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek szervezése,

rendezése és lebonyolítása; szórakoztatás atlétikai versenyek formájában; szórakoztatás bokszmeccsek

formájában; szórakoztatás futballmeccsek formájában; szórakoztatás görkorcsolya versenyek formájában;

szórakoztatás hokimeccsek formájában; szórakoztatás kosárlabda meccsek formájában; szórakoztatás súlyemelő

versenyek formájában; szórakoztatás teniszbajnokságok formájában; szórakoztatás tornabemutatók formájában;

szórakoztató sportszolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások birkózóklub formájában; szórakoztató

szolgáltatások korcsolyázási rendezvények formájában; szórakoztató szolgáltatások sportesemények formájában;

szumó-birkózó versenyek szervezése; szumóbirkózó versenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása;

teniszjátszmák megszervezése és lebonyolítása; teniszpálya biztosítása; teniszpályák üzemeltetése; versenyek,

versenysorozatok szervezése; versenyszervezés; vezetéssel kapcsolatos versenyek és bajnokságok szervezése;

görkorcsolya show-k szervezése; gyorskorcsolya versenyek szervezése; korcsolya felszerelések, létesítmények

biztosítása; előadóművészeti létesítmények bérbeadása; koncerttermek bérbeadása; létesítmények bérbeadása

televíziós műsorok készítéséhez; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős tevékenységekhez;

szabadidős létesítmények üzemeltetése; színházak bérbeadása előadóművészeti célokra; színpadi díszletek

kölcsönzése; szórakozóhelyek bérbeadása; atlétikai rendezvényeken használt felszerelések bérbeadása;

kosárlabdapályák bérbeadása; sportfelszerelések és -eszközök bérbeadása; sportpályák bérbeadása;

sportlétesítmények bérlése; stadionok bérbeadása; balett előadások; balettelőadások; bűvészelőadások, show-k

bemutatása; bűvészelőadások, show-k szolgáltatása; cirkuszi elemeket alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások;

cirkuszi előadások; cirkuszok; dzsessz [jazz] zenével kapcsolatos fesztiválok szervezése; élő előadások

bemutatása; élő előadások készítése; élő előadások szervezése; élő előadások szervezése és bemutatása; élő

előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő karácsonyi zenei produkciók bemutatása; élő komédia show-k; élő

komédiák bemutatása; élő rockzenekari fellépések bemutatása; élő show-k készítése; élő show-k rendezése; élő

show-műsorok bemutatása; élő showműsor készítési szolgáltatások; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő

szórakoztató előadások bemutatása; élő szórakoztató események bemutatása; élő szórakoztató események

rendezése; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; élő szórakoztató

rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő táncbemutatók; élő táncelőadások bemutatása; élő zene

szolgáltatása; élő zenei előadások; élő zenei előadások szervezése; élő zenei előadások tartása; élő zenei

koncertek; élő zenei műsorok; élő zenekari előadások; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő

zenekari fellépések bemutatása; élő zeneműsorok; élő zenés színházi előadások; élő zenés szolgáltatások; előadási

helyszíneken bemutatott zenés esztrádműsorok; előadási helyszíneken bemutatott színházi esztrádműsorok;

előadások rendezése; élőzenés koncertek; énekegyüttesek által nyújtott szórakoztató szolgáltatások;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; kabarék készítése; kabaréműsorok készítése;

komédia-klubok szolgáltatásai; komédia show-k szervezése; koncert szolgáltatások; koncert szolgáltatások

[éneklés]; koncertek bemutatása; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; koncertek, mint

szórakoztatási szolgáltatások; koncertek prezentálása; koncertek szervezése; koncertek szervezése, lebonyolítása

és rendezése; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató

szolgáltatások; koncertszolgáltatások; korcsolya-bemutatók szervezése élő közönség számára; korcsolyashow-k

készítése; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; operák bemutatása; popzenei

koncertek szervezése; rádiós zenei koncertek; rock együttesek élő fellépései, előadásai; szimfonikus zenekari

szolgáltatások; színdarabok készítése; színdarabok rendezése; színdarabok színpadra állítása; színházi előadások

bemutatása; színházi előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; színházi előadások rendezése;

színházi előadások szervezése; színházi előadások vezetése; színházi produkciók; színházi produkciós

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 128. évfolyam 1. szám, 2023.01.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M15



szolgáltatások; színházi show-k készítése; színházi show-k rendezése; színházi szolgáltatások; színpadi show-k

rendezése; szórakoztatás balett előadások formájában; szórakoztatás bűvész show-k formájában; szórakoztatás

cirkuszi rendezvények formájában; szórakoztatás élő előadások és jelmezes szereplők személyes megjelenése

formájában; szórakoztatás élő táncelőadások formájában; szórakoztatás szimfonikus zenekari előadások

formájában; szórakoztatás színházi előadások formájában; szórakoztatás táncelőadások formájában; szórakoztatás

vacsoraszínházi előadások formájában; szórakoztatás zenekari előadások formájában; szórakoztatási célú élő

bemutatók; szórakoztatási szolgáltatások színpadi előadás és kabaré formájában; szórakoztatási szolgáltatások

koncertelőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások élő show-khoz; szórakoztató bemutatók lebonyolítása

bűvészbemutatók formájában; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; szórakoztató show-k

készítése zenészek közreműködésével; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; szórakoztató

szolgáltatások élő zene formájában; szórakoztató szolgáltatások élő görkorcsolyás bemutatók és versenyek

formájában; szórakoztató szolgáltatások énekegyüttes előadásának formájában; szórakoztató szolgáltatások

zenekari előadások formájában; tánc, zene és dráma előadások tartása; táncbemutatók szervezése; táncos

bemutatók szervezése; táncos előadások bemutatása; varieté-előadások bemutatása; zene és ének előadás tartása;

zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; zenei

fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei koncertek bemutatása; zenei koncertek szervezése és

lebonyolítása; zenei szórakoztatás szervezése; zenekar által élőben előadott műsorok bemutatása; zenés

előadások; zenés előadások bemutatása; zenés előadások szervezése; zenés koncertek; zenés műsorok rendezése;

zenés show-k rendezése; zenés szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; zenés szórakoztatás zenekarok által;

zenés szórakoztató rendezvények szervezése; e-sportrendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalás és foglalási

szolgáltatások; helyfoglalás előadásokra és színházi jegyfoglalás; helyfoglalás koncertre; helyfoglalás

show-műsorokra; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és

kulturális rendezvényekhez; jegybeszerzési szolgáltatások sportrendezvényekhez; jegyelővétel/foglalás

koncertekre és színházba; jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és

sporttevékenységekhez, illetve -rendezvényekhez; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási

szolgáltatások kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra; jegyfoglalási szolgáltatások

előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások színházi előadásokra; jegyfoglalási

szolgáltatások koncertekre; jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős rendezvényekre; jegyfoglalási

szolgáltatások sportrendezvényekre; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez;

jegyinformációs szolgáltatások sporteseményekhez; jegyinformációs szolgáltatások show-műsorokhoz;

jegyinformációs szolgáltatások e-sporteseményekhez; jegypénztári szolgáltatások; jegyirodai szolgáltatások

[szórakoztatás]; jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások; jegyvásárlási szolgáltatások szórakoztató

rendezvényekhez; koncertjegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; koncertjegy foglalási szolgáltatások; online

jegyirodai szolgáltatások szórakoztatási célokra; mozijegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; színházi foglalási

szolgáltatások; színházi jegyfoglalási szolgáltatások; színházjegy értékesítő ügynökségi szolgáltatások;

színházjegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalási és

előjegyzési szolgáltatások; ülőhelyfoglalás előadásokra és sportrendezvényekre; brosúrák kiadása;

dokumentumok kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus

kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus

magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus szövegek megjelentetése;

eseménynaptárak kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek

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

gyógyászat területén; folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; globális számítógépes

hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; füzetek kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok

szerkesztői tartalmának kiadása; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások; interneten közvetített hírműsor

szolgáltatások; ismertetők kiadása; katalógusok kiadása; képeket tartalmazó nyomtatott anyagok szerkesztése,
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nem reklámcélokra; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás;

könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és

napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás;

magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok kiadásához

kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatások; magazinok multimédiás megjelentetése; multimédiás anyagok online

kiadása; multimédia publikációk; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra;

nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában; nyomtatott anyagok

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

nyomtatott anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott anyagok [nem reklámszövegek] kiadása; nyomtatványok

kiadása; nyomtatványok kiadása és szerkesztése; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése;

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

letölthetők; online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; online kiadványok megjelentetése;

poszterkiadás; prospektusok kiadása; podcastok létrehozása [írása]; rendszeresen és nem rendszeresen megjelenő

kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével; szórólapok megjelentetése;

szövegek és képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; szövegek és nyomtatott

anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása; szövegek

kiadása elektronikus média formájában; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése;

 újságkiadás; újságok kiadása; újságok megjelentetése.

 ( 210 ) M 22 02438

 ( 220 ) 2022.09.21.

 ( 731 )  Viva Wallet Holdings-Software Development S.A., Marousi, Attica (GR)

 ( 300 )  86050 2022.03.21. JM

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Elektronikus banki szolgáltatások; elektronikus banki szolgáltatások globális számítógépes hálózaton

keresztül [internet banking]; banki szolgáltatások; befektetési banki szolgáltatások; nemzetközi banki

szolgáltatások; automatizált banki szolgáltatások; online banki szolgáltatások; kereskedelmi banki szolgáltatások;

banki szolgáltatások betétgyűjtéssel kapcsolatban; banki és finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi értékelések

[banki szolgáltatások]; telefonos banki szolgáltatások; személyes pénzügyi banki szolgáltatások; számítógépes

banki szolgáltatások; internet banki szolgáltatások; pénz automata-szolgáltatások; pénzügyi és monetáris

szolgáltatások, banki szolgáltatások; online üzleti banki szolgáltatások; pénzváltó automaták; home banking;

pénzfelvétellel kapcsolatos pénzügyi banki szolgáltatások; telefonos banki és biztosítási szolgáltatások;

ingatlanbefektetési banki szolgáltatások; bankkártyákkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; pénzbetétekkel

kapcsolatos pénzügyi banki szolgáltatások; utazási csekkekkel kapcsolatos banki szolgáltatások; pénzeszközök

elektronikus átutalásával kapcsolatos banki szolgáltatások; pénzbetétekkel kapcsolatos banki szolgáltatások;

számlák telefonon történő kifizetésével kapcsolatos banki szolgáltatások; kártyával elérhető banki szolgáltatások;

számlákról történő pénzátutalással kapcsolatos banki szolgáltatások; hitelkártya-tranzakciókkal kapcsolatos

automatizált banki szolgáltatások; bankkártya-tranzakciókkal kapcsolatos automatizált banki szolgáltatások; fix

időközönkénti részletfizetések elfogadásával kapcsolatos banki szolgáltatások; fizetőkártya szolgáltatások;

hitelkártya- és fizetési kártyaszolgáltatások; bankkártya-, hitelkártya-, betéti kártya- és elektronikus fizetési

kártyaszolgáltatások; érintés nélküli fizetési szolgáltatások; pénzügyi fizetési szolgáltatások; e-pénztárca fizetési

szolgáltatások; számlák automatizált fizetése; elektronikus kereskedelmi fizetési szolgáltatások; adó- és

vámfizetési szolgáltatások; fizetési műveletek elszámolási szolgáltatásai; áru- és szolgáltatási fizetések beszedése;

számlák automatizált fizetésével kapcsolatos információs szolgáltatások; pénzügyi átutalások és tranzakciók,

valamint fizetési szolgáltatások; vezeték nélküli távközlési készüléken és eszközökön keresztül nyújtott fizetési
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szolgáltatások; fizetési adminisztrációs szolgáltatások; adófizetés-feldolgozási szolgáltatások; hitelek

[finanszírozás]; kereskedelmi hitelek nyújtása; részletfizetési hitelek; jelzáloghitel-biztosítás nyújtása;

lízing-vásárlási hitelek; hitelekkel kapcsolatos ügyletek iebonyolítása; gépjárművekre vonatkozó részletfizetési

hitelszerződések finanszírozására nyújtott fedezett hitelek; gépjárművek óvadékba adásának finanszírozására

nyújtott fedezett hitelek; gépjárművek szerződéses bérbeadásának finanszírozására nyújtott fedezett hitelek;

jelzáloghitelek és finanszírozási szolgáltatások; hitelgarancia; kereskedelmi hitelek finanszírozása; hitelekkel

kapcsolatos tanácsadás; hitelekkel kapcsolatos biztosítási szolgáltatások; hitelezési szolgáltatások; befektetési

szolgáltatások; pénzügyi előlegfizetési szolgáltatások; kártyával működtetett pénzügyi szolgáltatások; üzleti

tevékenységgel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; részvényekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;

interneten keresztül nyújtott pénzügyi szolgáltatások; befektetéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;

kötvényekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; elektronikus úton nyújtott pénzügyi szolgáltatások;

hitelkártyákkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; hitelkártyák kezelésével kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; hitelnyújtással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások az interneten és

telefonon keresztül; pénzügyi szolgáltatások telefonon és globális számítógépes hálózaton vagy interneten

keresztül; hitelkonstrukciók nyújtása; hitel- és kölcsönkonstrukciók nyújtása; hitelnyújtással kapcsolatos

tanácsadás; rövid lejáratú hitelek finanszírozása; kockázati tőkefinanszírozás; pénzügyi információs

szolgáltatások, amelyeket online nyújtanak számítógépes adatbázisból vagy az internetről; bankkártyás fizetések

 feldolgozása.

 ( 210 ) M 22 02439

 ( 220 ) 2022.09.21.

 ( 731 )  Bausch Health Ireland Limited, Dublin (IE)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PHARMAVIT

 ( 511 ) 5    Higiéniai termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitamin készítmények; orvosi készítmények;

 gyógyszerészeti termékek.

 ( 210 ) M 22 02444

 ( 220 ) 2022.09.21.

 ( 731 )  Szél Emese, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lenkei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 22 02446

 ( 220 ) 2022.09.21.

 ( 731 )  Turancsik László, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Baromfi, nem élő; hentesáruk; hús; hús, tartósított; húskivonatok; húskonzervek.
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 ( 210 ) M 22 02447

 ( 220 ) 2022.09.21.

 ( 731 )  Chen Jie, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Optikai szemüvegkeret.

 ( 210 ) M 22 02496

 ( 220 ) 2022.09.26.

 ( 731 )  New Era Genetics Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vejmelka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PrenaGenetiX

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 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.

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

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

 ( 210 ) M 22 02877

 ( 220 ) 2022.11.08.

 ( 731 )  Tormási Károly, Dunaszeg (HU)

 ( 541 ) S.O.S. Taxi Győr

 ( 511 )  39    Taxiszolgáltatás, taxi szolgáltatások, utasszállítás taxival, taxifoglalási szolgáltatások nyújtása

mobilalkalmazásokon keresztül, taxis szállítás tolószékes személyek számára, repülőtéri transzfer szolgáltatás,

 taxifuvar/taxival végzett szállítás, taxival történő szállítás megszervezése.

A rovat 21 darab közlést tartalmaz.
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