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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

Az iparjogvédelmi dokumentumokat 
kibocsátó egyes országokat és egyes 
nemzetközi szervezeteket azonosító 
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint) 
 
AD Andorra 
AE Egyesült Arab Emirátusok 
AF Afganisztán 
AG Antigua és Barbuda 
AI Anguilla 
AL Albánia 
AM Örményország 
AO Angola 
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi 

Szervezete (ARIPO) 
AR Argentína 
AT Ausztria 
AU Ausztrália 
AW Aruba 
AZ Azerbajdzsán 
BA Bosznia-Hercegovina 
BB Barbados 
BD Banglades 
BE Belgium 
BF Burkina Faso 
BG Bulgária 
BH Bahrein 
BI Burundi 
BJ Benin 
BM Bermuda 
BN Brunei 
BO Bolívia 
BQ Bonaire, Sint Eustasius és Saba 
BR Brazília 
BS Bahama-szigetek 
BT Bhután 
BV Bouvet-sziget 
BW Botswana 
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi 

Hivatal (BOIP) 
BY Belorusszia 
BZ Belize 
CA Kanada 
CD Kongói Demokratikus Köztársaság 
CF Közép-afrikai Köztársaság 
CG Kongó 
CH Svájc 
CI Elefántcsontpart 
CK Cook-szigetek 
CL Chile 
CM Kamerun 
CN Kína 
CO Kolumbia 
CR Costa Rica 

CU Kuba 
CV Zöld-foki Köztársaság 
CW Curaçao 
CY Ciprus 
CZ Cseh Köztársaság 
DE Németország 
DJ Dzsibuti 
DK Dánia 
DM Dominikai Közösség 
DO Dominikai Köztársaság 
DZ Algéria 
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet 

(EAPO) 
EC Ecuador 
EE Észtország 
EG Egyiptom 
EH Nyugat-Szahara 
EM Európai Unió Szellemi Tulajdoni 

Hivatala (EUSZTH)  
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) 
ER Eritrea 
ES Spanyolország 
ET Etiópia 
FI Finnország 
FJ Fidzsi-szigetek 
FK Falkland-szigetek (Malvin-szigetek) 
FO Faröer-szigetek 
FR Franciaország 
GA Gabon 
GB Nagy-Britannia 
GC Az Öböl menti Arab Államok  

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

GD Grenada 
GE Grúzia 
GG Guernsey 
GH Ghána 
GI Gibraltár 
GL Grönland 
GM Gambia 
GN Guinea 
GQ Egyenlítői-Guinea 
GR Görögország 
GS Dél-Georgia és a 

Dél-Sandwich-szigetek 
GT Guatemala 
GW Bissau-Guinea 
GY Guyana 
HK Hongkongi Különleges Igazgatású 

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

ID Indonézia 
IE Írország 
IL Izrael 
IM Man-sziget 
IN India 
IQ Irak 
IR Iráni Iszlám Köztársaság 
IS Izland 
IT Olaszország 
JE Jersey 
JM Jamaica 
JO Jordánia 
JP Japán 
KE Kenya 
KG Kirgizisztán 
KH Kambodzsa 
KI Kiribati 
KM Comore-szigetek 
KN Saint Christopher és Nevis 
KP Koreai Népi Demokratikus  

Köztársaság 
KR Koreai Köztársaság 
KW Kuvait 
KY Kajmán-szigetek 
KZ Kazahsztán 
LA Laoszi Népi Demokratikus 

Köztársaság 
LB Libanon 
LC Saint Lucia 
LI Liechtenstein 
LK Srí Lanka 
LR Libéria 
LS Lesotho 
LT Litvánia 
LU Luxemburg 
LV Lettország 
LY Líbia 
MA Marokkó 
MC Monaco 
MD Moldovai Köztársaság 
ME Montenegró 
MG Madagaszkár 
MK Macedón Köztársaság 
ML Mali 
MM Mianmar 
MN Mongólia 
MO Makao 
MP Észak-Marina-szigetek 
MR Mauritánia 
MS Montserrat 
MT Málta 
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MU Mauritius 
MV Maldív-szigetek 
MW Malawi 
MX Mexikó 
MY Malajzia 
MZ Mozambik 
NA Namíbia 
NE Niger 
NG Nigéria 
NI Nicaragua 
NL Hollandia 
NO Norvégia 
NP Nepál 
NR Nauru 
NZ Új-Zéland 
OA Szellemi Tulajdon Afrikai 

Szervezete (OAPI) 
OM Omán 
PA Panama 
PE Peru 
PG Pápua Új-Guinea 
PH Fülöp-szigetek 
PK Pakisztán 
PL Lengyelország 
PT Portugália 
PW Palau 
PY Paraguay 
QA Katar 
QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal 

(CPVO) 
RO Románia 
RS Szerbia 
RU Oroszországi Föderáció 
RW Ruanda 
SA Szaúd-Arábia 
SB Salamon-szigetek 
SC Seychelle-szigetek 
SD Szudán 
SE Svédország 
SG Szingapúr 
SH Szent Ilona 
SI Szlovénia 
SK Szlovákia 
SL Sierra Leone 
SM San Marino 
SN Szenegál 
SO Szomália 
SR Suriname 
SS Dél-Szudán 
ST Săo Tomé és Principe 
SV Salvador 
SX Sint Maarten (holland rész) 
SY Szíriai Arab Köztársaság 
SZ Szváziföld 
TC Turks- és Caicos-szigetek 
TD Csád 
TG Togo 
TH Thaiföld 
TJ Tádzsikisztán 
TL Kelet-Timor 
TM Türkmenisztán 
TN Tunézia 
TO Tonga 
TR Törökország 

TT Trinidad és Tobago 
TV Tuvalu 
TW Tajvan (Kínai Köztársaság) 
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság 
UA Ukrajna 
UG Uganda 
US Amerikai Egyesült Államok 
UY Uruguay 
UZ Üzbegisztán 
VA Szentszék 
VC Saint Vincent és Grenadine 
VE Venezuela 
VG Brit Virgin-szigetek 
VN Vietnam 
VU Vanuatu 
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete 

(WIPO) Nemzetközi Irodája 
WS Szamoa 
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI) 
XU Új Növényfajták Oltalmára létesült 

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

(VSZI) 
YE Jemen 
ZA Dél-afrikai Köztársaság 
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 
 
Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta 
adatok azonosítói (INID-kódok a 
WIPO 9. szabványa szerint) 
 
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok 

(11) a dokumentum száma: szaba-
dalmi és növényfajta-oltalmi 
rovatokban közzétételi szám 
vagy lajstromszám; használati 
minta és formatervezési minta 
rovatokban lajstromszám; a 
megadott szabadalmak, a 
megadott növényfajta- oltal-
mak, a megadott használati 
minta oltalmak és a megadott 
formatervezési mintaoltalmak 
rovatokban a lajstromszámhoz 
kapcsolt dátum a megadó ha-
tározat kelte 

(13) a publikáció fajtája a WIPO 
16. szabványa szerint 

(20) Bejelentési adatok 
(21) a bejelentés ügyszáma 
(22) a bejelentés napja 
(23) a kiállítási elsőbbség vagy 

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve 
UPOV Egyezmény szerinti elsőbb-
ség adatai 

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osz-
tályozás (szabadalmi, illetve 
használati minta rovatokban);  
Locarnói Megállapodás sze-
rinti osztályozás  (formater-
vezési minta rovatokban) 
UPOV-kód (növényfaj-
ta-oltalmi rovatokban) 

(53) növényfajta fajtaneve 
(54) a találmány, illetve a szabad-

alom címe, a növényfajta faj-
neve, latin neve, a használati 
minta címe, a formatervezési 
minta megnevezése 

(55) a növényfajta fényképe, illetve 
a formatervezési minta fény-
képe vagy rajza 

(57) szabadalmi rovatokban a ki-
vonat, használati minta rova-
tokban a főigénypont (a jel-
lemző ábrával) 

(60) Összefüggő bejelentések, szaba-
dalmak, kiegészítő oltalmi tanúsít-
ványok, növényfajta-oltalmak, 
használati minták adatai 
(62) megosztás esetén a korábbi 

szabadalmi, növényfajta- ol-
talmi, illetve használati minta 
bejelentés ügyszáma 

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

(66) belső elsőbbség napja 
(67) származtatást megalapozó irat 

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

száma 
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő 

adatai 
(71) bejelentő 
(72) feltaláló, szerző, nemesítő 
(73) szabadalmas, jogosult 
(74) képviselő 

(80) A Budapesti Szerződés és a Szaba-
dalmi Együttműködési Szerződés 
szerinti adatok 
(83) a mikroorganizmus törzs (bi-

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény 
szerinti adatok, valamint a kiegé-
szítő oltalmi tanúsítványra vonat-
kozó adatok 
(92) a termék első magyarországi 

forgalomba hozatali engedé-
lyének száma és kelte, vala-
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mint az engedélyezett termék 
neve 

(93) a termék első közösségi for-
galomba hozatali engedélyé-
nek száma és kelte 

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

(95) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány címe (a termék megne-
vezése) és a termék típusa 

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

(97) az európai (EP) bejelentés 
közzétételi adatai; 
az európai szabadalom meg-
adásának az Európai Szaba-
dalmi Közlönyben történt 
meghirdetési adatai 

(98) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány időtartamának meghosz-
szabbítása iránti kérelem 
napja 

 
A publikáció fajtája (a WIPO 16. 
szabványa szerint) 
 
A 1996. január 1-je előtti bejelentési 

nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele, illetve köz-
zététel nélkül megadott szabadal-
mak meghirdetése 

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele és tájékozta-
tás az elvégzett újdonságkutatásról 

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések, növényfajta-oltalmak 
közzététele 

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 
1-je utáni bejelentési nappal ren-
delkező szabadalmi bejelentésekben 
a közzétételt követően elvégzett 
újdonságkutatásokról 

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 

Egyezmény szerinti felszólalási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti korlátozási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

U8 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírások bibliográfiai adata-
iban 

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

 
Védjegy és földrajzi árujelző adatok 
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60. 
szabványa szerint) 
 
(100) Lajstromozási és megújítási adatok 

(111) lajstromszám 
(141) a lajstromozási eljárás és az 

oltalom megszűnésének napja 
(151) a lajstromozás napja 
(156) a megújítás napja 
(180) a lejárat napja 

(200) Bejelentési adatok 
(210) a bejelentés ügyszáma 
(220) a bejelentés napja 
(230) a kiállítási elsőbbség adatai 
(250) a bejelentés benyújtásának 

helye 
(300) Uniós elsőbbség adatai 
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő 

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

(511) az árujegyzék vagy a termék-
jegyzék a Nizzai Megállapo-
dás szerint, adatközlésnél csak 
az osztályok száma szerepel 

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

(546) a megjelölés ábrával, illetve a 
közönségestől eltérő írás-
móddal 

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(552) pozíció- vagy mintázat meg-
jelölés 

(553) mozgás- vagy multimédia 
megjelölés 

(554) térbeli megjelölés 
(555) hologrammegjelölés 
(556) hangmegjelölés 
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos 

lapjában történő közzététel 
napja 

(591) szín- vagy színes megjelölés 
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek 

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

(700) A jogosult, a képviselő és az enge-
délyes adatai 
(731) bejelentő 
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi 

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 

A rovatok rendezési elvei 
 
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi 
bejelentések, illetve a megadott szaba-
dalmak és használati mintaoltalmak ada-
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési 
mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg-
adott formatervezési mintaoltalmak adatai 
a Locarnói Megállapodás szerinti osztá-
lyonként csoportosítva, az első helyen 
szereplő bejelentők nevének betűrendjé-
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések 
ügyszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett 
négyjegyű kódok az adott rovatok tar-
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa 
szerint. 
 
A szabadalmi bejelentések közzététele 
című rovatban a T betűvel kezdődő do-
kumentumszám az 1996. január 1-je előtti 
bejelentési nappal rendelkező teljes 
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku-
mentumszám halasztott vizsgálatú sza-
badalmi bejelentésre utal. 
 
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti 
bejelentések az ügyszám, a megadott 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst-
romszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
A védjegy és földrajzi árujelző bejelen-
tések a bejelentők nevének betűrendjében, 
a lajstromozások lajstromszám szerinti 
sorrendben jelennek meg.

 



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

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M11



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
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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
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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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Védjegyoltalom részleges megszűnése

Árujegyzék korlátozása

 ( 111 ) 238.464

 ( 732 ) Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

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

 ( 511 ) 9 Tudományos, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, filmes, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző

(felügyeleti), életmentő és oktató készülékek és műszerek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására,

átalakítására, tárolására, szabályozására vagyellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy

képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-k

(kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetekérmebedobással működő

készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;

számítógépes szoftverek és számítógépes programok (letölthető/rögzített számítógépes szoftverek); operációs

rendszer programokszámítógépekhez, rögzített; kifizetési, banki, hitelkártya-, betétikártya-, fizetőkártya-,

bankautomata-, tárolt érték-, elektronikus pénzátutalási, elektronikus fizetési, számlafizetési adatok elektronikus

feldolgozására és továbbítására vonatkozó,készpénz folyósítási, tranzakció hitelesítési, útvonal választási,

engedélyezési és elszámolási szolgáltatások megkönnyítésére és adminisztrálására, csalások felderítésére és

ellenőrzésére, katasztrófa utáni helyreállításra és titkosításiszolgáltatásokhoz használt számítógépes hardverek és

szoftverek (rögzített és/vagy letölthető); távközlési és elektromos készülékek és berendezések, amelyek adatok,

beleértve hang és képek felvételére, átvitelére és reprodukciójára szolgáló készülékek;könyvelőgépek; pénzügyi

számlák számítógépes világhálón keresztüli nyomon követésére, kezelésére és elemzésére szolgáló berendezés;

számítógépes hardverek és szoftverek, amelyek helyi és nagy távolságú számítógépes hálózatok

fejlesztéséhez,karbantartásához és használatához; memóriakártyák olvasására használt rendszerek, valamint

memóriákban, integrált áramköri memóriákban és bankkártya-memóriákban lévő adatok olvasására használt

rendszerek; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk;nyomtató-berendezések, beleértve adatfeldolgozó

rendszerek és pénzügyi tranzakciós rendszerek nyomtató berendezéseit is; kódolók és dekódolók; modemek;

vezeték nélküli hálózatokon, globális számítógépes hálózatokon és/vagy mobil távközlési eszközökönkeresztül,

elektronikus úton történő fizetési ügyletek elősegítéséhez való számítógépes hardverek és szoftverek;

számítógépes hardverek és kódoló szoftverek, kódolókulcsok, digitális igazolások, digitális aláírások,

magánszemélyek, bankok éspénzintézetek által használt bizalmas ügyfél információ tárolására, visszakeresésére

és átvitelére szolgáló szoftverek; rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) eszközök és rádiófrekvenciás

azonosító (RFID) eszközök azonosítását és hitelesítését elősegítőszámítógépes szoftverek és hardverek; digitális

pénztárcát tartalmazó számítógépes hardverek és szoftverek, amelyek a vásárlók számlainformációit tárolják

kiskereskedelmi kuponok, utalványok, utalványkódok és engedmények elérésével és hűségjutalmak éspénzügyi

jutalmak megszerzésével kapcsolatban, amelyek ezekre a számlákra jóvá írhatóak; letölthető számítógépes

programok és alkalmazásszoftverek olyan, digitális pénztárcát tartalmazó mobiltelefonokhoz és egyéb digitális

eszközökhöz, amelyek lehetővéteszik a felhasználók számára ár-összehasonlító információk, termékismertetők,

valamint mások kiskereskedelmi weboldal linkjeinek, illetve kedvezményre vonatkozó információk elérését;

szoftver alkalmazások érintés nélküli fizetőterminálokkal kapcsolatoshasználatra, azzal a céllal, hogy lehetővé

tegyék a kereskedők számára, hogy fogadni tudják az érintés nélküli mobil kereskedelmi tranzakciókat, a hűség

igazolására szolgáló hitelesítési információk érintés nélküli bemutatását és a kuponok,

engedmények,kedvezmények, utalványok és különleges ajánlatok megváltását érintés nélkül; szoftveralkalmazás,

amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kuponokat, engedményeket, kedvezményeket, utalványokat és

speciális ajánlatokat küldjenek közvetlenül afogyasztók mobil távközlési eszközeire érintésmentes rövid

hatótávolságú kommunikációs (NFC) és rádiófrekvenciás azonosító (RFID) kommunikáció által;

szoftveralkalmazás, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kis posztereket helyezzenek

elkiskereskedelmi és nagykereskedelmi üzlethelyiségekben, amelyeket a vásárlók leolvashatnak a mobil
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távközlési eszközeikkel, így kuponokhoz, engedményekhez, kedvezményekhez, utalványokhoz és speciális

ajánlatokhoz juthatnak hozzá érintésmentes rövidhatótávolságú kommunikációs (NFC) és rádiófrekvenciás

azonosító (RFID)kommunikáció által; mobiltelefonokban és érintésmentes rövid hatótávolságú kommunikációs

(NFC) és rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközökben használatos integrált áramköri chipek;mágnesesen

kódolt kártyák és integrált áramköri chipet tartalmazó kártyák (smart kártyák); biztonsági kódolt kártyák;

biztonsági tulajdonságokkal ellátott kódolt kártyák hitelesítési célokra; biztonsági tulajdonságokkal kódolt

kártyák azonosításicélokra; hologramos impregnált kártyák (kódolt); vevőkártyák, bankkártyák, hitelkártyák,

betéti kártyák, chipkártyák, tárolt értéket hordozó kártyák, elektronikus adathordozó kártyák, fizetőkártyák és

fizetőkártyák, mind kódolva; bankkártyák, melyekmágnesesen kódolt bankkártyák és banki kártyák, amelyek

mágneses memóriákat és integrált áramköri memóriákat használnak; fizetőkártya-olvasók; mágnesesen kódolt

kártyához való kártyaolvasók, elektronikus adathordozó kártyához való kártyaolvasók,elektronikus titkosító

egységek, számítógépes hardverek, számítógépes terminálok, számítógépes szoftverek pénzügyi

szolgáltatásokban, banki és távközlési ágazatokban történő használatra; számítógépes szoftverek, melyek lehetővé

teszik chipkártyákkapcsolatát terminálokkal és olvasókkal; telefonokba és egyéb kommunikációs eszközökbe

ágyazott számítógépes chipek; távközlési felszerelés; eladási tranzakciós pontok termináljai és számítógépes

szoftverek ügyleti, azonosító és pénzügyi információkátvitelére, megjelenítéséreés tárolására, pénzügyi

szolgáltatásokban, bankügyletekben és távközlési iparban történő felhasználásra; rádiófrekvenciát felismerő

eszközök [válaszjeladók]; elektronikus ellenőrző készülék vásárlói kártyák, bankkártyák,hitelkártyák, betétes

kártyák és fizetőeszköz kártyák jogosultságának ellenőrzéséhez; bankjegykiadó automaták [ATM]; számítógép

perifériák és elektronikai cikkek, amik számológépek, elektronikus szervezők, elektronikus jegyzettömbök,

zsebnaptár,mobiltelefonok, mobiltelefon-kézibeszélők, tablet számítógépek, digitális olvasók és digitális személyi

asszisztensek (PDA-k) és riasztók; egérpadok; tűzoltó készülékek; a fent említett összes áru alkatrészei és

 szerelvényei.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi szolgáltatások, banki, hitelkártya-szolgáltatások,

betétikártya-szolgáltatások,fizetőkártya szolgáltatások, tárolt értékkel rendelkező kártyákon keresztül kínált előre

fizetett kártyás szolgáltatások, elektronikus hitel és terhelési tranzakciók, számlafizetési és -bemutatási

szolgáltatások, készpénzfolyósítás, csekkellenőrzés,csekk készpénzre való beváltása, betét hozzáférési és

bankautomata-szolgáltatások; tranzakció engedélyezési és elszámolási szolgáltatások, tranzakció-egyeztetés,

készpénzkezelés, konszolidált pénzelszámolás, konszolidált jogvita-feldolgozás, pénzügyiinformációk adattár- és

ügyfélprofil-információs szolgáltatások vonatkozásában, valamint kapcsolódó váltási, átjáró (gateway),

elszámolási/egyeztetési, valamint alapmozgási szolgáltatások a fizetési kártyák területén, elektronikus fizetések

feldolgozása,fizetési tranzakciók hitelesítési és ellenőrzési szolgáltatásai, értékcsere szolgáltatások, biztonságos

elektronikus készpénzfizetési tranzakciók és elektronikus készpénzátutalás nyilvános számítógépes hálózatokon

keresztül, az elektronikus kereskedelemmegkönnyítése céljából; pénzügyi információk, hitel és betéti kártyákkal

kapcsolatos adatok és jelentések biztosítása, elektronikus pénzátutalási és valutaváltási szolgáltatások, pénzügyi

értékelési és kockázatkezelési szolgáltatások mások számára avásárlói hitelek területén; pénzügyi információk

számítógépes világhálózaton keresztüli terjesztése, biztonságos számítógépes információs hálózati eszközök

segítségével számítógéppel szolgáltatott pénzügyi információk és az összes fent említettszolgáltatásra vonatkozó

tanácsadó szolgáltatások; mobil távközlési eszközökön keresztül biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások

támogatására szolgáló pénzügyi szolgáltatások, vezeték nélküli eszközökön keresztüli fizetési szolgáltatások;

onlinemódon, elektronikus hálózatokon keresztül biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására

szolgáló pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi elemzés és konzultációs szolgáltatások; bankügyletek és

hitelszolgáltatások; bankügyi, fizetési, hitel-, debit-,terhelési, pénzkifizetési, tárolt értékhez való hozzáférési

szolgáltatások; csekk ellenőrzés; pénzügyi tranzakciók feldolgozása mind online módon, számítógépes

adatbázison vagy távközlési eszközökön keresztül, mind a vásárlási ponton; kártyabirtokosokpénzügyi

tranzakcióihoz kapcsolódó feldolgozási szolgáltatások bankautomatákon keresztül; egyenlegrészletek, betétek és

kivétek közlése kártyatulajdonosok részére bankautomatákon keresztül; pénzügyi rendezés és pénzügyi
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engedélyezési szolgáltatásokpénzügyi fizetési ügyletek feldolgozásával kapcsolatban; utazásbiztosítási

szolgáltatások; utazási csekkek és utazási bonok kiadása és beváltása; fizetőazonosítási szolgáltatások; pénzügyi

információk hitelesítése; pénzügyi nyilvántartások karbantartása;távfizetési szolgáltatások; tárolt értéket hordozó

elektronikus pénztárcás szolgáltatások, elektronikus fizetési szolgáltatások és tranzakció-hitelesítési és

-kiegyenlítési szolgáltatások; rádiófrekvenciás azonosító eszközökkel (válaszjeladókkal)végrehajtott terhelési és

jóváírási szolgáltatások; terhelési és hitelszolgáltatások kommunikációs és távközlési eszközök útján; mobil

távközlési eszközökkel nyújtott pénzügyi szolgáltatások, ideértve vezeték nélküli eszközökön keresztüli

kifizetésiszolgáltatások a kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására; hitel- és terhelési tranzakciók

feldolgozása telefonon és távközlési kapcsolaton keresztül; elektronikusan digitalizált információt használó,

online, hálózaton keresztül vagy egyébelektronikus eszközök segítségével nyújtott pénzügyi szolgáltatások

kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására; értékváltási szolgáltatások, amelyek értékek biztonsági átváltása,

beleértve az elektronikus beváltást smart kártyákkal elérhető számítógépeshálózatokon át; webhelyen nyújtott

számlafizetési szolgáltatások; elektronikus banki szolgáltatások globális számítógépes hálózaton keresztül,

elektronikus mobilbanki szolgáltatások, elektronikus fizetési szolgáltatások, beleértve a számlafizetési

adatokelektronikus feldolgozását és továbbítását; pénzügyi bankelszámolási szolgáltatások, online banki

szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások biztosítása telefonon keresztül, globális számítógépes hálózat vagy az

internet segítségével; pénzügyiszolgáltatások, amelyek érintés nélküli mobil fizetés biztosítása kereskedőkön

keresztül kiskereskedelmi, online és nagykereskedelmi helyszíneken; pénzügyi szolgáltatások, amelyek számítási

felhő-alapú digitális pénztárca biztosítása, amely a vásárlókszámlainformációit tárolja kiskereskedelmi kuponok,

utalványok, utalványkódok és engedmények elérésével és ezen számlákra jóváírható hűségjutalmak és pénzügyi

jutalmak megszerzésével kapcsolatban; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó szolgáltatások; ingatlanokértékbecslése;

ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlan befektetések; ingatlanbiztosítási szolgáltatások; biztosítások

ingatlantulajdonosok számára; tulajdonnal kapcsolatos biztosítások; ingatlanfinanszírozás; ingatlanügynöki

szolgáltatások,ingatlanközvetítés; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökség; ingatlan adminisztráció;

ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése; ingatlanhitelek biztosítása; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos

finanszírozási szolgáltatások; ingatlanokkalkapcsolatos pénzügyi brókeri szolgáltatások; ingatlantulajdonnal és

épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások ingatlanvásárláshoz; ingatlanfedezetre

kötött hitelmegállapodások ügyintézése; ingatlanok osztott tulajdonánakügyintézése; ingatlanvásárlással

kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; segítségnyújtás ingatlanok és érdekeltségek megszerzéséhez;

tőkebefektetés ingatlanba; befektetési szolgáltatások kereskedelmi tulajdonnal kapcsolatban;

tulajdonvásárlássalkapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; tulajdoneladással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;

szabad tulajdon pénzügyi értékelése; bérelt tulajdon, ingatlan pénzügyi értékelése; ingatlanok bérbeadásával

kapcsolatos ügyintézés; saját tulajdonú ingatlanlízingje; ingatlantulajdon-beli tranzakciókhoz kapcsolódó

ingatlankezelési szolgáltatások; vagyon értékbecslés; tulajdonportfólió menedzsment; vagyonkezelés, tulajdon

menedzsment; tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban;tanácsadási szolgáltatások

ingatlanbecsléssel kapcsolatban; vállalati ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanhoz

kapcsolódó számítógépesített tájékoztatás; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó

tájékoztatás;tulajdonipiachoz kapcsolódó tájékoztatás; ingatlanszerzéshez kapcsolódó kutatási szolgáltatások;

ingatlanválasztáshoz kapcsolódó vizsgálati szolgáltatások; jelzálog finanszírozás és vagyonbiztosítás;

konzultációs szolgáltatások a fizetési megoldások,banki ügyletek, hitelkártya, betéti kártya és fizetési kártya

 vonatkozásában; összes fent említett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  117.078

 ( 732 )  I.W.S. Nominee Co. Ltd., London (GB)

 ( 111 )  117.151

 ( 732 )  Automatic Switch Company, Florham Park, New Jersey (US)

 ( 111 )  137.283

 ( 732 )  SEALORD GROUP LIMITED, Nelson (NZ)

 ( 111 )  137.899

 ( 732 )  Gowan Crop Protection Limited, Reading, Berkshire (GB)

 ( 111 )  138.116

 ( 732 )  Hasbro, Inc., Pawtucket, Rhode Island 02862 (US)

 ( 111 )  139.136

 ( 732 )  Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC, Reynoldsburg (US)

 ( 111 )  145.427

 ( 732 )  Hasbro, Inc., Pawtucket, Rhode Island 02862 (US)

 ( 111 )  175.080

 ( 732 )  dr. Bodó László, Budapest (HU)

 ( 111 )  175.351

 ( 732 )  MULTILEARN KFT, BUDAPEST (HU)

 ( 111 )  175.562

 ( 732 )  METAL-ART Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  176.727

 ( 732 )  INPOL GRONIKOWSCY Spólka jawna, Torunska 73 (PL)

 ( 111 )  178.486

 ( 732 )  GLB Household Goods IP Company Pty Limited, New South Wales (AU)

 ( 111 )  178.492

 ( 732 )  ARX ARTIS Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  178.815

 ( 732 )  ZÁSZLÓSHAJÓ Kulturális és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  178.816

 ( 732 )  ZÁSZLÓSHAJÓ Kulturális és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  178.817

 ( 732 )  ZÁSZLÓSHAJÓ Kulturális és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  179.090
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 ( 732 )  Meios, Inc., Oceanside, California (US)

 ( 111 )  180.096

 ( 732 )  Pannon Egyetem, Veszprém (HU)

 ( 111 )  180.395

 ( 732 )  Exxon Mobil Corporation (New Jersey államban bejegyzett cég), Irving, Texas (US)

 ( 111 )  184.788

 ( 732 )  NIKE INNOVATE C.V., Beaverton, Oregon (US)

 ( 111 )  208.309

 ( 732 )  Peba-Chem Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.308

 ( 732 )  Rétvári Bence, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.473

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

 ( 111 )  209.474

 ( 732 )  IKON Gasztronómia Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  210.158

 ( 732 )  Hagyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

 ( 111 )  210.319

 ( 732 )  Takács Sándor, Hegyeshalom (HU)

 ( 111 )  210.405

 ( 732 )  Auchan Magyarország Kft., Budaörs (HU)

 ( 111 )  210.655

 ( 732 )  KA-VOSZ Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.740

 ( 732 )  CJ Corporation, Jung-gu, Szöul (KR)

 ( 111 )  211.058

 ( 732 )  "Karácsony" Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  211.221

 ( 732 )  Herendi Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Herend (HU)

 ( 111 )  211.235

 ( 732 )  Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)

 ( 111 )  211.237

 ( 732 )  Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Wien (AT)

 ( 111 )  211.295

 ( 732 )  Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Wien (AT)
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 ( 111 )  211.379

 ( 732 )  Herendi Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Herend (HU)

 ( 111 )  212.723

 ( 732 )  Universal Protein Supplements Corporation d/b/a Universal Nutrition, New Brunswick, New Jersey (US)

 ( 111 )  212.724

 ( 732 )  Universal Protein Supplements Corporation d/b/a Universal Nutrition, New Brunswick, New Jersey (US)

A rovat 37 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás/Jogutódlás és képviseleti megbízás

 ( 111 )  168.170

 ( 732 )  N.S. MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  179.090

 ( 732 )  Meios, Inc., Oceanside, California (US)

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

 ( 111 )  179.317

 ( 732 )  BRIOLETT Korlátolt Felelősségű Társaság, Sopron (HU)

 ( 111 )  190.498

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

 ( 111 )  221.986

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

 ( 111 )  225.358

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

 ( 111 )  230.164

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

 ( 111 )  230.466

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

 ( 111 )  232.885

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

 ( 111 )  232.886

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

A rovat 10 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  139.136

 ( 732 )  Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC, Reynoldsburg (US)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Fehérváry Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  224.682

 ( 732 )  Magyar RTL Telelvízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  231.937

 ( 732 )  Rohlik skillz s.r.o., Prága (CZ)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 111 )  231.939

 ( 732 )  Rohlik skillz s.r.o., Prága (CZ)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  233.451

 ( 732 )  Rohlik skillz s.r.o., Prága (CZ)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  233.479

 ( 732 )  Rohlik skillz s.r.o., Prága (CZ)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  210.319

 ( 732 )  Takács Sándor, Hegyeshalom (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselő név- és címváltozása

 ( 111 )  117.078

 ( 732 )  I.W.S. Nominee Co. Ltd., London (GB)

 ( 111 )  137.283

 ( 732 )  SEALORD GROUP LIMITED, Nelson (NZ)

 ( 111 )  138.116

 ( 732 )  Hasbro, Inc., Pawtucket, Rhode Island 02862 (US)

 ( 111 )  145.427

 ( 732 )  Hasbro, Inc., Pawtucket, Rhode Island 02862 (US)

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  117.151

 ( 732 )  Automatic Switch Company, Florham Park, New Jersey (US)

 ( 111 )  127.013

 ( 732 )  Covestro (Netherlands) B.V., Geleen (NL)

 ( 111 )  175.080

 ( 732 )  dr. Bodó László, Budapest (HU)
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 ( 111 )  175.562

 ( 732 )  METAL-ART Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  178.815

 ( 732 )  ZÁSZLÓSHAJÓ Kulturális és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  178.816

 ( 732 )  ZÁSZLÓSHAJÓ Kulturális és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  178.817

 ( 732 )  ZÁSZLÓSHAJÓ Kulturális és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.474

 ( 732 )  IKON Gasztronómia Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  210.405

 ( 732 )  Auchan Magyarország Kft., Budaörs (HU)

 ( 111 )  211.058

 ( 732 )  "Karácsony" Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  231.937

 ( 732 )  Rohlik skillz s.r.o., Prága (CZ)

 ( 111 )  231.939

 ( 732 )  Rohlik skillz s.r.o., Prága (CZ)

 ( 111 )  233.451

 ( 732 )  Rohlik skillz s.r.o., Prága (CZ)

 ( 111 )  233.479

 ( 732 )  Rohlik skillz s.r.o., Prága (CZ)

A rovat 14 darab közlést tartalmaz. 

Zálogjogosulti bizományos kijelölése/változása/visszavonása

 ( 210 )  M 00 01845

 ( 111 )  168.170

 ( 732 )  N.S. MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 111 )  168.170

 ( 732 )  N.S. MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 22 02503

 ( 731 )  Brand Bar Communications Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  1.002.325

 ( 541 )  PONZIO

 ( 511 )  6, 19, 37

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.128.595

 ( 541 )  dga

 ( 511 )  1, 19, 37

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.675.283

 ( 541 )  BURNING

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.685.822

  ( 546 )

 ( 511 )  11, 17

 ( 580 )  2022.09.29.

 ( 450 )  GAZ 37/2022

 ( 111 )  1.685.832

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2022.09.29.

 ( 450 )  GAZ 37/2022

 ( 111 )  1.686.085

 ( 541 )  TYCUMA

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2022.09.29.

 ( 450 )  GAZ 37/2022

 ( 111 )  1.686.142

 ( 541 )  COING

 ( 511 )  9, 35, 41-42

 ( 580 )  2022.09.29.

 ( 450 )  GAZ 37/2022
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 ( 111 )  1.686.319

  ( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2022.09.29.

 ( 450 )  GAZ 37/2022

 ( 111 )  1.686.404

 ( 541 )  GALLITHERM

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2022.09.29.

 ( 450 )  GAZ 37/2022

 ( 111 )  1.686.519

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 18, 25

 ( 580 )  2022.09.29.

 ( 450 )  GAZ 37/2022

 ( 111 )  1.686.544

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2022.09.29.

 ( 450 )  GAZ 37/2022

 ( 111 )  1.686.673

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.09.29.

 ( 450 )  GAZ 37/2022

 ( 111 )  1.687.013

  

( 546 )

 ( 511 )  3-5, 8-9, 11, 14, 16, 18, 20-21, 24-25, 27-28

 ( 580 )  2022.09.29.

 ( 450 )  GAZ 37/2022

 ( 111 )  1.687.042
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( 546 )

 ( 511 )  16-17, 35, 40, 44

 ( 580 )  2022.09.29.

 ( 450 )  GAZ 37/2022

 ( 111 )  1.687.057

 ( 541 )  DMV

 ( 511 )  35, 38-39, 42

 ( 580 )  2022.09.29.

 ( 450 )  GAZ 37/2022

 ( 111 )  1.687.171

  
( 546 )

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2022.09.29.

 ( 450 )  GAZ 37/2022

 ( 111 )  1.687.240

 ( 541 )  POWIN

 ( 511 )  9, 11, 42

 ( 580 )  2022.10.06.

 ( 450 )  GAZ 38/2022

 ( 111 )  1.687.344

 ( 541 )  BIOGEL

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2022.10.06.

 ( 450 )  GAZ 38/2022

 ( 111 )  1.687.416

 ( 541 )  FINE DE CLAIRE

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2022.10.06.

 ( 450 )  GAZ 38/2022

 ( 111 )  1.687.760

 ( 541 )  NOBLEWOOD

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2022.10.06.

 ( 450 )  GAZ 38/2022

 ( 111 )  1.687.761

 ( 541 )  CASA DEL LOROS

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2022.10.06.
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 ( 450 )  GAZ 38/2022

 ( 111 )  1.687.864

 ( 541 )  SUSTAINERA

 ( 511 )  1-4, 7-9, 11-12, 17, 24, 37, 40

 ( 580 )  2022.10.06.

 ( 450 )  GAZ 38/2022

 ( 111 )  1.687.893

 ( 541 )  Flamy Hit

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2022.10.06.

 ( 450 )  GAZ 38/2022

 ( 111 )  1.688.010

 ( 541 )  EXOWRAP

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2022.10.06.

 ( 450 )  GAZ 38/2022

 ( 111 )  1.688.095

 ( 541 )  ENERGIKO

 ( 511 )  4, 35, 37, 39, 42

 ( 580 )  2022.10.06.

 ( 450 )  GAZ 38/2022

 ( 111 )  1.688.443

 ( 541 )  HOT WIN

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.688.611

  

( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.688.621

  

( 546 )

 ( 511 )  36, 41

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022
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 ( 111 )  1.688.691

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.688.704

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.688.807

 ( 541 )  Flamy Dice

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.688.845

 ( 541 )  HIKARI

 ( 511 )  35, 42

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.688.988

  
( 546 )

 ( 511 )  20, 24-25, 35

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.689.018

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 3, 5, 9-10, 12, 16, 21, 24-25, 27

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.689.039
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( 546 )

 ( 511 )  5, 35, 42

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.689.060

 ( 541 )  NAVIA

 ( 511 )  35-36, 39, 42

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.689.087

 ( 541 )  Comodita

 ( 511 )  20, 24, 35

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.689.090

 ( 541 )  perfecta

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.689.092

  ( 546 )

 ( 511 )  17

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.689.132

  
( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.689.246

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 30, 32-33, 43

 ( 580 )  2022.10.13.
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 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.689.277

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 24-25, 41, 43

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.689.326

  

( 546 )

 ( 511 )  41

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.689.422

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.689.622

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 41-42

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022
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 ( 111 )  1.689.665

  ( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.689.731

  
( 546 )

 ( 511 )  1-4, 7-9, 11-12, 17, 24, 37, 40

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.689.741

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 35-36, 39, 42

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.689.796

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.689.844

 ( 541 )  SemDrain

 ( 511 )  6, 19, 35, 37

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.689.847

 ( 541 )  INFOCERT

 ( 511 )  9, 35, 38, 42

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.689.884

  

( 546 )

 ( 511 )  7, 9
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 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

 ( 111 )  1.689.898

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2022.10.13.

 ( 450 )  GAZ 39/2022

A rovat 53 darab közlést tartalmaz. 
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