
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 22 01444

 ( 220 ) 2022.06.01.

 ( 731 )  Strategic Scope Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 AMBELKO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Előadások, tanfolyamok, alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; konferenciák, szimpóziumok,

kongresszusok, eszmecserék, szemináriumok, bálok, szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása;

kulturális, nevelési és társadalmi célú kiállítások szervezése; kulturális, nevelési és társadalmi célú pályázatok

kiírása és lebonyolítása; kulturális, nevelési és társadalmi célú versenyek és vetélkedők szervezése és

lebonyolítása; kiadói tevékenység; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus kiadványszerkesztés,

elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadások rendezése, felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra, felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra, online elérhető elektronikus publikációk; filmgyártás; videofilmek készítése,

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

előadások, filmbemutatók, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés], idegenvezetős túrák

levezetése, know-how átadása (képzés), könyvkiadás, multimédiakönyvtári szolgáltatások, művészeti alkotások

bérbeadása, nyereményjátékok működtetése, oktatási információs szolgáltatások, online elektronikus kiadványok

biztosítása, nem letölthetők; podcastek gyártása, riporteri szolgáltatások, szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási célú rendezvényszervezés;

szórakoztatási szolgáltatások, szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szövegszerkesztés [kivéve

 reklámszövegek]; táboroztatás, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés.

 ( 210 ) M 22 01445

 ( 220 ) 2022.06.01.

 ( 731 )  Strategic Scope Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 AMBELKO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Előadások, tanfolyamok, alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; konferenciák, szimpóziumok,

kongresszusok, eszmecserék, szemináriumok, bálok, szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása;

kulturális, nevelési és társadalmi célú kiállítások szervezése; kulturális, nevelési és társadalmi célú pályázatok

kiírása és lebonyolítása; kulturális, nevelési és társadalmi célú versenyek és vetélkedők szervezése és

lebonyolítása; kiadói tevékenység; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus kiadványszerkesztés,

elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadások rendezése; felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; online elérhető elektronikus publikációk; filmgyártás; videofilmek készítése,

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

előadások, filmbemutatók, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés], idegenvezetős túrák

levezetése; know-how átadása (képzés), könyvkiadás, multimédia könyvtári szolgáltatások; művészeti alkotások

bérbeadása; nyereményjátékok működtetése; oktatási információs szolgáltatások; online elektronikus kiadványok

biztosítása, nem letölthetők; podcastek gyártása; riporteri szolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási célú rendezvényszervezés,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 128. évfolyam 2. szám, 2023.01.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M31



szórakoztatási szolgáltatások, szórakoztató rendezvények lebonyolítása, szövegszerkesztés [kivéve

 reklámszövegek]; táboroztatás, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés.

 ( 210 ) M 22 01552

 ( 220 ) 2022.06.14.

 ( 731 )  ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Törös Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Kulcstartó gyűrűk és láncok, valamint ezekhez való függők; időmérő eszközök; időmérő műszerek,

 időmérők.

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

nyomtatott anyagok, papír-írószeráru és tanszerek; művészeti alkotások és szobrocskák papírból és kartonból,

 építészmodellek.

  18    Esernyők és napernyők; bőr és bőrutánzatok; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök.

 20    Szobrok, kisplasztikák és művészeti alkotások, díszítések és dekorációk, amelyek nem tartoznak más

osztályba, melyek a következők: állatfigurák [dísztárgyak] viaszból; állatfigurák[dísztárgyak] fából; asztalközép

[díszek] fából; szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; borostyánból készült szobrocskák;

gyantából készült szobrocskák; gipszből készült szobrok; műgyantaszobrocskák; díjkupák fából, viaszból,

gipszből vagy műanyagból; dekorációs műanyag modellek; díszítőszobrok fából; díszítő szobrok gipszből;

emlékkupák fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; fa kupák, trófeák; fali dekorációs dísztáblák [berendezési

tárgyak] nem textilanyagból; fából készült figurák; fából készült szobrok; fából készült ünnepi díszek, nem fák

díszítésére; gipszből készített dekorációs emléktáblák; gipszből készült szobrok; gipszcementből készült

szobrocskák; gipszszármazékból készült figurák; gyantából készült figurák; gyantából készült szobrocskák;

gyantafigurák; makett figurák[dísztárgyak] műanyagból; makett figurák [dísztárgyak] viaszból; makett figurák

[dísztárgyak] fából; makett figurák [dísztárgyak] műgyantából; miniatűr figurák műanyagból; modellek

[dísztárgyak] fából; modellek [dísztárgyak] viaszból; modellek [dísztárgyak] gipszből, méretarányos makettek,

modellek [dísztárgyak] fából; méretarányos makettek, modellek [dísztárgyak] gipszből; méretarányos makettek,

modellek [dísztárgyak] műanyagból; méretarányos makettek, modellek [dísztárgyak] viaszból; műanyag

dísztáblák; műanyag kupák, trófeák; műanyag műalkotások, művészeti tárgyak; műanyag part-díszek; műanyag

szobrok; művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; szalmából készült művészeti alkotások;

 szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból.

 21    Szobrok, kisplasztikák, dísztáblák és művészeti alkotások porcelánból, terrakottából vagy üvegből, amelyek

ebbe az osztályba tartoznak; asztalneműk, főzőedények és tárolók; kozmetikai, higiéniai és szépségápolási

 eszközök.

  25    Lábbelik; ruházati cikkek; kalapáruk; ruházat, lábbelik és fejfedők részei.

  28    Játékszerek, játékok és játéktárgyak; sportcikkek és felszerelések.

  35    Üzleti szolgáltatások és információs szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások.

  36    Adománygyűjtés és pénzügyi szponzorálás.

 41    Jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és sporttevékenységekhez, illetve

 -rendezvényekhez; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; oktatás, szórakozatás és sport.

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 22 01553
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 ( 220 ) 2022.06.14.

 ( 731 )  Kutasi Viktória, Budapest (HU)

 ( 541 ) KUTASI PILATES + INTIM TORNA

 ( 511 )  41    Előadások szervezése, lebonyolítása; egyéni és csoportos edzés; oktatás, tanácsadás; edzéssel kapcsolatos

online tájékoztatás weboldalon keresztül; tornával kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül;

egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szakoktatás; erősítő és kondicionáló edzésoktatás; anyagok

 fejlesztése - oktatás, tanítás.

 ( 210 ) M 22 02255

 ( 220 ) 2022.08.31.

 ( 731 )  Fazekas Miklós, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   20    Nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz.

 35    Reklámanyagok terjesztése; reklámterjesztés; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; befolyásoló marketing; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások;

 hirdetési- és reklámszolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02302

 ( 220 ) 2022.09.01.

 ( 731 )  Rostás Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Kulturális tevékenységek, zenés rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 22 02440

 ( 220 ) 2022.09.20.

 ( 731 )  Tigra Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Számítógép szoftver tanácsadás; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében;

szoftver-karbantartás; szoftvermérnöki szolgáltatások adatfeldolgozáshoz; szoftver, mint szolgáltatás [SaaS];

 szoftvertelepítés; szoftvertervezés.

 ( 210 ) M 22 02441

 ( 220 ) 2022.09.21.

 ( 731 )  Takács Andrea, Lovas (HU)

 ( 541 ) TERRAGOLD

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

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

 olajok és zsírok.

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

 ( 210 ) M 22 02550

 ( 220 ) 2022.10.03.
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 ( 731 )  Móricz Kinga, Telki (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Dániel Tamás, Budapest

 ( 541 ) MOZGOLÓDÓ

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

 ( 210 ) M 22 02690

 ( 220 ) 2022.10.17.

 ( 731 )  Austrotherm Hőszigetelőanyag Gyártó Kft., Győr (HU)

 ( 541 ) Járható padlás hőszigetelés. Austrotherm Padlap

 ( 511 )  17    Építéshez és kivitelezéshez használatos hab szigetelőanyagok; szigetelő anyagok; szigetelőanyagok;

szigetelőanyagok építőipari felhasználásra; szigetelőanyagok hőszigetelésre; polisztirol panelek szigetelési

 célokra.

  37    Épületek hőszigetelése.

 ( 210 ) M 22 02754

 ( 220 ) 2022.10.24.

 ( 731 )  Szabó Andrea, Százhalombatta (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Terápiás szolgáltatások; gyógyterápia; mozgásterápia; gyógypedagógiai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02779

 ( 220 ) 2022.10.26.

 ( 731 )  Pityinger László, Dunakeszi (HU)

 ( 541 ) ZENERGEE

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipő, kalapáruk.

 32    Sörök, alkoholmentes italok, ásványvíz és szénsavas vizek, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és

 más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 22 02831

 ( 220 ) 2022.11.02.

 ( 731 ) ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) myEESZT

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari
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elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 02835

 ( 220 ) 2022.11.02.

 ( 731 )  Ventil Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok; csőcsatlakozók fémből.

  11    Fürdőszobai vízvezeték szerelvények; fürdőszoba szerelvények.

 ( 210 ) M 22 02836

 ( 220 ) 2022.11.02.

 ( 731 )  Kókai Miklós, Inárcs (HU)

 ( 740 )  Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HUNIPER

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

 fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.

7    Permetezőgépek; mezőgazdasági gépek; mezőgazdasági eszközök (nem kézzel működtetett); motorok (a

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

készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 210 ) M 22 02846

 ( 220 ) 2022.11.04.

 ( 731 )  Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing

szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); piaci tanulmányok; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;

reklámkoncepciók kidolgozása; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; termékminták,

áruminták terjesztése; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati

 kommunikációs szolgáltatások.

 41    Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); coaching (tréning); elektronikus

könyvek és folyóiratok online publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet;

filmstúdiók; forgatókönyvírás; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; levelező tanfolyamok; mentorálás; művészeti galériák

által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; pályaválasztási

tanácsadás; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és

 levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások.
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 42    Divattervezés; ipari formatervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; tudományos

 laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés.

  45    Szellemi tulajdon licencszelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői jogok kezelése.

 ( 210 ) M 22 02847

 ( 220 ) 2022.11.04.

 ( 731 )  Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing

szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); piaci tanulmányok; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;

reklámkoncepciók kidolgozása; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; termékminták,

áruminták terjesztése; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati

 kommunikációs szolgáltatások.

 41    Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); coaching (tréning); elektronikus

könyvek és folyóiratok online publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet;

filmstúdiók; forgatókönyvírás; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; levelező tanfolyamok; mentorálás; művészeti galériák

által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; pályaválasztási

tanácsadás; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és

 levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások.

 42    Divattervezés; ipari formatervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; tudományos

 laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés.

  45    Szellemi tulajdon licencszelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői jogok kezelése.

 ( 210 ) M 22 02848

 ( 220 ) 2022.11.04.

 ( 731 )  Dr. Bashir Szaad Munir, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Bögrék, korsó.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáru.

 ( 210 ) M 22 02976

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Jobbik Magyarországért Mozgalom, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Staudt Gábor, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Politikai önkéntesek toborzása.

  36    Politikai célú adománygyűjtés.

 45    Politikai információs szolgáltatások; politikai kommunikációs szolgáltatások; politikai szolgáltatások;

 politikai összejövetelek szervezése.

 ( 210 ) M 22 02977

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Jobbik Magyarországért Mozgalom, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Staudt Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Politikai önkéntesek toborzása.

 45    Politikai információs szolgáltatások; politikai kommunikációs szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai

 összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02979

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Troya Szuperdiszkont Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  NAGY-KOZÁK és PÁTZAY Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Levegőillatosító készítmények.

 ( 210 ) M 22 02980

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Troya Szuperdiszkont Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  NAGY-KOZÁK és PÁTZAY Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Levegőillatosító készítmények.

 ( 210 ) M 22 02986

 ( 220 ) 2022.11.15.
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 ( 731 )  TMC MANAGEMENT Kommunikációs Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. P. Horváth Antal Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi 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; marketingszolgáltatások; 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; szponzorok felkutatása; 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    Távközlés; 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
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(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; videó

 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

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 02987

 ( 220 ) 2022.11.15.

 ( 731 )  TMC MANAGEMENT Kommunikációs Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. P. Horváth Antal Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi 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
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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; marketingszolgáltatások; 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; szponzorok felkutatása; 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    Távközlés; 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; videó

 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;
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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

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 02989

 ( 220 ) 2022.11.15.

 ( 731 )  metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Sebességellenőrző berendezések járművekhez.

 ( 210 ) M 22 03003

 ( 220 ) 2022.11.16.

 ( 731 )  Formula/400 Informatikai Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) CoverMe

 ( 511 ) 9    Számítógépes programok; számítógépes szoftveralkalmazások; számítógépes interfészek; számítógépes

 szoftverplatformok.

 36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; biztosítási igényfelmérés; biztosítási szaktanácsadás; biztosításközvetítés;

 biztosítási szolgáltatások; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi ügyletek.

  42    Felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások; szoftver mint szolgáltatás [SaaS].

 ( 210 ) M 22 03005

 ( 220 ) 2022.11.16.

 ( 731 )  Albertné Gergő-Nagy Krisztina Mónika, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és
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villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

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

 porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 22 03006

 ( 220 ) 2022.11.16.

 ( 731 )  CHONGQING Changan Automobile Co., Ltd., Jiangbei District, Chongqing (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Elektromos járművek; teherautók; autók; gépkocsik; lengéscsillapítók autókhoz; hajtómotorok szárazföldi

járművekhez; motorok, elektromos, szárazföldi járművekhez; tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez;

 lakókocsik; gépkocsi karosszériák.

 ( 210 ) M 22 03007

 ( 220 ) 2022.11.16.

 ( 731 )  CHONGQING Changan Automobile Co., Ltd., Jiangbei District, Chongqing (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Elektromos járművek; teherautók; autók; gépkocsik; lengéscsillapítók autókhoz; hajtómotorok szárazföldi

járművekhez; motorok, elektromos, szárazföldi járművekhez; tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez;

 lakókocsik; gépkocsi karosszériák.

 ( 210 ) M 22 03012

 ( 220 ) 2022.11.16.

 ( 731 )  Ökotech-Home Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Esztergom (HU)

 ( 541 ) ÖKOTECH-HOME

 ( 511 )   11    Vízkezelő, szennyvízkezelő berendezések.

 ( 210 ) M 22 03094

 ( 220 ) 2022.11.24.

 ( 731 )  Dr. Baucsek Katalin, Nagykovácsi (HU)

 ( 541 ) Higgadt Erő Program

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

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

tanácsadás; konzultáció személyes kapcsolat terén; érzelmi támogató szolgáltatások családok részére; egészséggel

 és biztonsággal kapcsolatos információs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 03248

 ( 220 ) 2022.12.14.

 ( 731 )  Aqua Lorenzo Korlátolt Felelősségű Társaság, Albertirsa (HU)
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 ( 740 )  Dr. Péntek Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Minera

 ( 511 )  32    Aloe vera italok, alkoholmentes; izotóniás italok; vizek; víz; limonádék; ásványvíz [italok]; ásványvizek;

szódavíz; szódavizek; szénsavas víz; szénsavas víz [szódavíz]; szénsavas ásványvíz; ásvány- és szénsavas vizek;

 alkoholmentes italok; üdítőitalok; aloe vera italok; asztali vizek.

A rovat 32 darab közlést tartalmaz.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 128. évfolyam 2. szám, 2023.01.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M43


		2023-01-26T13:25:04+0100




