
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  239.317

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 20 02162

 ( 220 )  2020.07.27.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  FLORIALIN

 ( 511 ) 3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények, melyekből határozottan kizárjuk az esszenciális olajokat

 tartalmazó termékeket.

5    Topikálisan alkalmazandó humán gyógyszerészeti készítmények bőrgyógyászati felhasználásra; gyógyhatású

 kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  239.621

 ( 151 )  2022.12.16.

 ( 210 )  M 22 01295

 ( 220 )  2022.05.17.

 ( 732 )  Schwäbischer Engel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kluber Hermina, Győr

 ( 541 )  MAGISTERS

 ( 511 )   41    Oktatás biztosítása, online oktatási tanfolyamok biztosítása.

 ( 111 )  239.635

 ( 151 )  2022.12.16.

 ( 210 )  M 22 01624

 ( 220 )  2022.06.22.

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas

italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];

smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss

gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök

 limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 111 )  239.636

 ( 151 )  2022.12.16.

 ( 210 )  M 22 01622

 ( 220 )  2022.06.22.

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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 ( 541 )  Apenta+ Elements Pink Grapefruit Boost

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas

italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];

smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss

gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök

 limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 111 )  239.637

 ( 151 )  2022.12.16.

 ( 210 )  M 22 01134

 ( 220 )  2022.04.28.

 ( 732 )  THINKCAR TECH CO.,LTD, Longgang District, Shenzen, Guangdong (CN)

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

 ( 541 )  XHINKCAR

 ( 511 ) 9    Gépjárműhiba diagnosztikai műszer; gépjárművizsgáló műszerek és berendezések; járművizsgaló

berendezések; motorelemzők, motoranalizátorok; sebességjelző járművekhez; gumiabroncsokban levő nyomás

csökkenését automatikusan jelző készülékek; okostelefonokhoz való letölthető szoftveralkalmazások;

gépjárműhiba karbantartó és diagnosztikai szoftverek; gépjárműdiagnosztikai számítógép; adatfeldolgozó

készülékek, berendezések; számítógépekhez kialakított perifériák; csatolók (adatfeldolgozó berendezések);

olvasók (adatfeldolgozó berendezések); számítógépes programok (letölthető); számítógépes

szoftveralkalmazások, letölthető; kézi számítógépek (PDA-k); számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy

 letölthető formában.

 12    Csúszásgátló láncok; utánfutó horgok járművekhez; gépkocsi lökhárítók; gépkocsi lengéscsillapítók;

fékbetétek gépkocsikhoz; gépkocsi abroncsok; abroncstüskék, abroncsszegek; gumiabroncsfoltozó tapaszok;

 járművek lökhárítói; lopásgátló riasztók járművekhez.

 35    Hirdetési és reklámszolgáltatások; számítógépes hálózatok és weboldalak online reklámozása; import-export

ügynökségi szolgáltatások; marketing szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

vásárlói részére; marketing szolgáltatások a honlapforgalom optimalizálása terén; üzletszervezési és üzletvezetési

tanácsadás; konzultáció személyzeti kérdésekben; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

 szponzorok felkutatása.

 37    Járművek karbantartása és javítása; motorgépjárművek karbantartása és javítása; járműjavítás (üzemzavar);

járműjavító műhelyek (üzemanyag-utántöltés és karbantartás); járműtisztítás; gépjármű-akkumulátorok töltése;

járművek rozsda elleni kezelése; gumiabroncsok újrafutózása; gumiabroncs centírozás; gumiabroncsok

 karbantartása.

 42    Szoftvertervezés; szoftverek frissítése; szoftverkarbantartás; szoftver, mint szolgáltatás (SaaS);

számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok tervezése és fejlesztése; jármű teljesítményteszt;

 berendezések és műszerek működésének ellenőrzése; termékminőség ellenőrzés; termékbiztonság tesztelése.

 ( 111 )  239.638

 ( 151 )  2022.12.16.

 ( 210 )  M 22 01628

 ( 220 )  2022.06.22.

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

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

 ( 541 )  ELEMENTS

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök
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és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas

italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];

smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss

gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök

 limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 111 )  239.639

 ( 151 )  2022.12.16.

 ( 210 )  M 22 01627

 ( 220 )  2022.06.22.

 ( 732 )  Viatris Limited, Dublin (IE)

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

 ( 541 )  GLEROVA

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények diabéteszes rendellenességek kezelésére;

 antihyperglikaemiás gyógyászati termékek.

 ( 111 )  239.640

 ( 151 )  2022.12.16.

 ( 210 )  M 22 01621

 ( 220 )  2022.06.22.

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

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

 ( 541 )  Apenta+ Elements White Peach Vibe

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas

italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];

smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss

gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök

 limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 111 )  239.641

 ( 151 )  2022.12.16.

 ( 210 )  M 22 01625

 ( 220 )  2022.06.22.

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas

italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M52



koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];

smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss

gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök

 limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 111 )  239.642

 ( 151 )  2022.12.16.

 ( 210 )  M 22 01626

 ( 220 )  2022.06.22.

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas

italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];

smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss

gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök

 limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 111 )  239.652

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01261

 ( 220 )  2020.12.07.

 ( 732 )  ROLEX S.A., Geneve 26 (CH)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FLIPLOCK

 ( 511 )  14    Órás termékek; órák; karórák; óraszerkezetek részei; szíjak órákhoz; óraláncok; karkötők, fémből készült

szíjak órákhoz; órával kombinált karperecek, karkötők; órák és alkatrészeik; fali- és állóórák; időmérő eszközök;

időmérők; kronográfok; karóraszíjak bőrből, műbőrből vagy textilből; méretre szabott tokok időmérő

eszközökhöz; óratokok, óraházak; ékszertartók (ládikák); óratokok órákhoz és karórákhoz (óragyártás);

ékszerdobozok és óradobozok; díszdobozok időmérő eszközökhöz; ékszerbemutató dobozok; óraszerkezetek

 részei; órakészítő berendezésekhez való alkatrészek és szerelvények; ékszerek.

 ( 111 )  239.657

 ( 151 )  2023.01.10.

 ( 210 )  M 22 01623

 ( 220 )  2022.06.22.

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök
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és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas

italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nemgyógyászati célokra];

smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss

gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök

 limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 111 )  239.658

 ( 151 )  2023.01.11.

 ( 210 )  M 22 01429

 ( 220 )  2022.05.30.

 ( 732 )  Atena Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé.

 ( 111 )  239.659

 ( 151 )  2023.01.11.

 ( 210 )  M 22 01433

 ( 220 )  2022.05.31.

 ( 732 )  Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Tanítási és oktatási anyagok; könyvek.

 35    Kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi közvetítői szolgáltatás; kereskedelmi

 tranzakciók tárgyalása és megállapodás kötése harmadik fél számára.

  38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás.

  41    Könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; oktatási információs szolgáltatások.

 ( 111 )  239.660

 ( 151 )  2023.01.11.

 ( 210 )  M 22 01424

 ( 220 )  2022.05.29.

 ( 732 )  EasyLot Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.661

 ( 151 )  2023.01.11.

 ( 210 )  M 22 01419
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 ( 220 )  2022.05.27.

 ( 732 )  Interholding.hu Kft., Szolnok (HU)

 ( 541 )  kepafalon.art

 ( 511 )   45    Domain nevek bejegyzése.

 ( 111 )  239.662

 ( 151 )  2023.01.11.

 ( 210 )  M 22 01309

 ( 220 )  2022.05.18.

 ( 732 ) Ív Produkció Kommunikációs és Rendezvényszervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen

 (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Cukormentes cukorkák; cukormentes édességek; cukormentes mentás bonbonok; cukormentes rágógumi;

gluténmentes kenyér; gluténmentes pékáruk; gluténmentes pizzák; alacsony szénhidráttartalmú édességek;

süteménypor; süteménypor keverékek; süteményliszt; süteményrudak; süteménytészta; sütemény kosárkák;

sütemény keverékek; reggeli sütemények; gyümölcsös sütemények; gyümölcsös sütemények/torták; vegán

sütemények; csokoládés sütemények; sós sütemények; mandulás sütemények; epres sütemények; krémes

sütemények; tartós sütemények; fagylaltos sütemények; fagyasztott sütemények; készítmények süteményekhez;

cukormáz süteményekhez; cukormázak süteményekhez; süteménytészta keverékek; híg süteménytészta; tölthető

süteménykosárkák; keverékek süteménykészítéshez; por sütemények készítéséhez; csokoládétorták, csokoládés

sütemények; melaszos sütemények, torták; gyümölcskenyerek; gyümölcskenyerek, gyümölcsös sütemények;

gyümölcsöt tartalmazó sütemények; brownie (csokoládés sütemények); narancs alapú sütemények; malátás

sütemények, torták; krémeket tartalmazó sütemények; rizstorta, rizslepény (rizsből készült sütemény); sütemény

tészták; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); süteményekhez való tészta;

süteményporok; tejsodó alapú töltelékek süteményekhez és pitékhez; tejszínes, krémes sütemények, torták; zabos

sütemények emberi fogyasztásra; zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; zöldséget és baromfihúst tartalmazó

sütemények; zöldséget és halat tartalmazó sütemények; zöldséget és húst tartalmazó sütemények; keksz;

kekszkeverékek; pirítósok [kekszek]; ostyarúd [keksz]; omlós kekszek; kemény keksz [tengerészek keksze];

kekszek, rágcsálnivalók; sós kekszek; kekszek, kétszersültek; graham kekszek; maláta kekszek; aprósütemények,

kekszek; csokoládés kekszek; hagymás kekszek; gyümölcsöt tartalmazó kekszek, aprósütemények; sajtos

kekszek; sós kekszek, rágcsálnivalók; sós aprósütemények, kekszek; sós kekszek [ehető]; csokoládé édességek;

csokoládé szeletek; csokoládéból készült pralinék; csokoládékészítmények; csokoládémassza; csokoládés

édesipari termékek; csokoládés édességek; xylitollal édesített édességek; gabonaalapú kész rágcsálnivalók;

gabonaalapú müzliszeletek; gabonaalapú rágcsálnivalók; gabonaalapú energiaszeletek; gabonaalapú, étkezést

helyettesítő szeletek; gabonaalapú sós rágcsálnivalók; magas protein tartalmú gabonaszeletek; magvak, diófélék

és szárított gyümölcsök keverékét tartalmazó rágcsálnivaló szeletek [édességek]; müzliből készített

rágcsálnivalók; müzliszeletek; puffasztott rizs rágcsálnivalók; rizs alapú rágcsálnivalók; zabkorpát tartalmazó

gabonakészítmények; zabszeletek; cukorpótlók, édesítőszerek; édesítőszerből készült élelmiszerek desszertek

édesítéséhez; édesítőszerből előállított élelmiszerek desszertek készítéséhez; természetes édesítőszerek;

természetes és alacsony kalóriatartalmú édesítőszerek; természetes édesítőszerek granulátum formájában;

csokoládé alapú jeges italok; csokoládé alapú szeletek [készétel]; csokoládé alapú italok; csokoládé alapú

termékek; csokoládéval ízesített jégkrémek; édességek fagyasztott formában; fagyasztott édességek; fagyasztott

joghurtos édességek; fagyasztott tejes édességek; fagyasztott joghurtos piték; fagyasztott joghurtos torták;

fagylalt; fagylalt desszertek, jégkrémek; fagylalt édességek; fagylalt, jégkrém; fagylaltkeverékek; fagylaltok;

fagylaltos édességek; fagylaltöntetek; fagylaltos édességek nyalókák formájában; fagylaltos italok; fagylaltpor;

fagylaltporok; fagylaltpótlók; fagylalttorták; gyümölcsös fagylaltok; gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok;
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gyümölcsízű jégkrémek nyalókák formájában; gyümölcsjégkrém; gyümölcsjégkrém-szeletek; instant desszert

pudingok; joghurtalapú fagylaltok [főleg fagylalt]; kakaó alapú jeges italok; kávé alapú jeges italok; keverékek

fagyasztott édességek készítéséhez; keverékek fagylalt készítéséhez; keverékek jégkrém termékek készítéséhez,

fagylaltporok; keverékek jégkrémes édességek készítéséhez; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; vegán jégkrémek;

vizes alapú fagylaltok; vegán majonéz; vegán forró csokoládé; fagyasztott jégkrémek; fagyasztott joghurtok

 [fagylaltok, jégkrémek].

 35    Diétás készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

alkoholmentes italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; cukorkákkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; cukorkákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

desszertekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; fagyasztott joghurtokkal kapcsolatos

 nagykereskedelmi szolgáltatások; fagyasztott joghurtokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.663

 ( 151 )  2023.01.11.

 ( 210 )  M 22 01405

 ( 220 )  2022.05.26.

 ( 732 )  Optimus Hill Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 541 )  optimus winery

 ( 511 )   33    Alkoholos borok; eredetmegjelöléssel védett borok; habzóbor, pezsgő; pezsgős borok.

  42    Borászati szolgáltatások.

 ( 111 )  239.664

 ( 151 )  2023.01.11.

 ( 210 )  M 22 01420

 ( 220 )  2022.05.27.

 ( 732 )  Nyilka Ildikó, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rosonczy Enikő, Budapest

  

( 546 )

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

  18    Bőröndök és szállító táskák.

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

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

  41    Szakmai képzés.

 ( 111 )  239.665

 ( 151 )  2023.01.13.

 ( 210 )  M 22 01713

 ( 220 )  2022.06.30.
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 ( 732 ) DEWOL Kereskedelmi Szolgáltató Építőipari és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szita Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DEWOL

 ( 511 )  36    Irodahelyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása; épületbérbeadás; házak bérbeadása; ingatlanok

bérbeadása; irodák [ingatlanok] bérbeadása; bérházak kezelése; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlannal

 kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek.

 37    Ácsmunkák; acélszerkezetek építése épületekhez; alapozások megépítése; általános építési vállalkozói

szolgáltatások; aszfaltozás; belső és külső falak, mennyezetek és tetők szigetelése; beltéri szigetelési és tömítési

szolgáltatások; beltéri válaszfalak építése; betonburkolás; betonozás; bontási munkák, szolgáltatások; burkolás és

csempézés; csővezetékek fektetése és építése; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások; építés;

építési menedzsment; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építési projektmenedzsment szolgáltatások;

építési szolgáltatások; építési tanácsadó szolgáltatások; építési munka felügyelete; építési területek előkészítése;

építkezés; építkezés, magasépítés; építkezések felügyelete [irányítás]; építkezéshez kapcsolódó konzultáció;

építkezési szaktanácsadás; építőanyagok segítségével létrehozott tájépítészeti szolgáltatások; épületbontás;

épületbontási szolgáltatások; épületalapok építése; épületek átépítésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

épületek építése; épületek és más szerkezetek építése; épületek festése; épületek kivitelezése; épületek

megerősítése; épületek szigetelése; épületek vakolása; épületszigetelés, épülettömítés; falépítés; festési munkák;

föld alatti építés; földmozgatási munkák; gipszkarton kivitelezési szolgáltatások; gyárépítés; ipari építkezések

kivitelezése; ipari ingatlanok építése; ipari üzemek lebontása; irodák, irodaházak építése; kábelfektetés;

kéményépítés; kereskedelmi épületek építése; kerítések felállítása; kerti épületek építése [felállítás és üvegezés];

kőműves munkák; külső és belső festés; külső oldali burkolás; kútépítés; lakó- és kereskedelmi épületek építése;

lakóingatlan-építés; lakóingatlanok építése; beléptető rendszerek felszerelése, üzembe helyezése; betörésjelző

riasztók üzembe helyezése, karbantartása és javítása; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása;

biztonsági rendszerek felszerelése; biztonsági rendszerek üzembe helyezése; biztonsági zárak javítása;

lakatosmunkák [javítás]; tűzjelző készülékek javítása vagy karbantartása; elektronikus vagy légkondicionáló

rendszerek karbantartása; fűtési rendszerek karbantartása és javítása; fűtő- és hűtőberendezések üzembe

helyezése; fűtőberendezések beszerelése; fűtőberendezések üzembe helyezése, javítása és karbantartása;

fűtőkészülékek javítása és karbantartása; klímarendszerek beüzemelése; központi fűtés beszerelése; központi

fűtés rendszerek üzembe helyezése; központi fűtés üzembe helyezése; légkondicionáló berendezések javítása és

karbantartása; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; ablakkeretek

beszerelése; ablakkeretek cseréje; ablakok beszerelése; ablakok cseréje; ablakok hőszigetelése; ablakok

üvegezése; ablaktisztítás; beltéri árnyékolók, rolók javítása; épületüvegezési szolgáltatások; redőnyök felszerelése

és javítása; reluxák felszerelése és javítása; rolók felszerelése; üvegezés; csőfektetés; csőhálózat felújítása;

csőszerelési szolgáltatások; csővezeték rendszerek üzembe helyezése; csővezeték rendszerek karbantartása és

javítása; csővezetékek karbantartása és javítása; csővezetékek lefektetése; szennyvízcsövek karbantartása; vécék

beszerelése és javítása; vízellátó berendezések karbantartása; vízvezeték-szerelés; vízvezetékek karbantartása;

ajtónyitók és -zárók felszerelése; épület javítás; épületek állagmegóvása; épületek belső és külső tisztítása;

épületek berendezéseinek karbantartása és javítása; épületek felújítása; épületek hőszigetelése; épületek

karbantartása; fertőtlenítés; épületbelsők takarítási szolgáltatásai; épületek belső felületeinek tisztítása; épületek

belső felületeinek fertőtlenítése; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás;

épülettakarítás, épülettisztítás; háztartási szolgáltatások [takarítási szolgáltatások]; külső falfelületek tisztítása;

leszerelési, bontási szolgáltatások; magánlakások építése; mélyépítési bontás; mélyépítési, építőmérnöki munkák;

mennyezet építés; mennyezetburkolás; öntözéssel kapcsolatos építőmérnöki tevékenység; padlóburkolási

szolgáltatások; padlóburkoló lapok lerakása; padlóépítés; szigetelési szolgáltatások; társasházak, apartmanházak,

többlakásos épületek építése; téglafalak burkolása; telkek, építési területek megtisztítása; tetőfedési

szolgáltatások; tetőfedő munkák; tetők építése; tetők lebontása; tetőszigetelés; utak építése; útburkolás; utak

aszfaltozása; útépítés; vakolás [vakolási munkák]; válaszfalak építése; vásári standok és üzletek építése;
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vezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások;

 vízellátó berendezések építése; nyílászárók beszerelése.

 42    Építészeti és mérnöki szolgáltatások; építőmérnöki konzultációs szolgáltatások; építőmérnöki, mélyépítési

tervezési szolgáltatások; építőmérnöki tervezési szolgáltatások; építőmérnöki tevékenység; építőmérnöki

tevékenységgel kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások; mérnöki projektmenedzsment szolgáltatások;

mérnöki szolgáltatások, munkák; mérnöki tanácsadó szolgáltatások; mérnöki tervezés; mérnöki tervezés és

konzultáció; mérnöki tervezési szolgáltatások; földmérés; földmérési, mérési szolgáltatások; ingatlanfelmérés;

építési projektek fejlesztése; építészeti konzultáció; építészeti projekt irányítása; építészeti szolgáltatás; építészeti

szolgáltatások; építészeti tervezés; építészeti tervek készítése; építészeti tervkészítés; épületek tervezése;

 háztervezés.

 ( 111 )  239.666

 ( 151 )  2023.01.13.

 ( 210 )  M 22 01694

 ( 220 )  2022.06.29.

 ( 732 )  Murczin Odett, Máriahalom (HU)

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  239.667

 ( 151 )  2023.01.13.

 ( 210 )  M 22 01720

 ( 220 )  2022.06.30.

 ( 732 )  Bognár Ildikó Rita, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Török Réka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások;

ingatlanügynökség; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos

ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek;

 irodahelyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása.

 ( 111 )  239.668

 ( 151 )  2023.01.13.

 ( 210 )  M 22 01692

 ( 220 )  2022.06.29.

 ( 732 )  LOUIS VUITTON MALLETIER, Paris (FR)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  18    Hétköznapi, utcai táskák; hátizsákok, hátitáskák; kézitáskák; poggyász; útitáskák; irattáskák, aktatáskák;

kerekes bevásárlótáskák, szatyrok; bőröndök, utazóládák [poggyász]; kofferek; utazóládák; piperetáskák üresen;

utazókészletek [bőráruk]; ruha- és cipőtáskák utazáshoz; kalapdobozok bőrből; dobozok, tartók bőrből vagy

műbőrből; zsebtárcák; pénztárcák; kártyatartók; névjegytartók; kulcstartó tokok; poggyászcímke tartók; bőr

címkék; bőrszalagok, bőrzsinórok; bőr és műbőr vállszíjak [hevederek]; bőr- vagy műbőr szíjak; övek bőrből;

bőrök és műbőrök; háziállatok szállítására szolgáló táskák; nyakörvek állatoknak; bőr pórázok; ruhák állatoknak;

 ernyők, esernyők; napernyők; korbácsok, ostorok; sétapálcák; lószerszámok; bútorhuzatok bőrből.

 ( 111 )  239.669

 ( 151 )  2023.01.13.

 ( 210 )  M 22 01689

 ( 220 )  2022.06.29.

 ( 732 )  Kővári Zita Borbála, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Földesi-Herpai-Szalai Ügyvédi Iroda, Veszprém

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházat sportoláshoz.

 ( 111 )  239.670

 ( 151 )  2023.01.13.

 ( 210 )  M 22 01688

 ( 220 )  2022.06.29.

 ( 732 )  Otthon Centrum Franchising Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  239.671

 ( 151 )  2023.01.13.

 ( 210 )  M 22 01686

 ( 220 )  2022.06.29.

 ( 732 )  Otthon Centrum Franchising Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.
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 ( 111 )  239.672

 ( 151 )  2023.01.13.

 ( 210 )  M 22 01374

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  Szabó István, Letenye (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;

 élelmiszerek és italok tartósítása (ezen belül zöldség, gyümölcs tartósítás).

 ( 111 )  239.686

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00834

 ( 220 )  2022.03.29.

 ( 732 )  AppInGym Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Applikációs szoftver; számítógépes programok hozzáférés lehetővé tételéhez vagy belépés szabályozáshoz.

 41    Edzőtermi szolgáltatások; edzőtermi órák; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; jegyvásárlási

szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; sportlétesítmények bérlete; szórakozáshoz kapcsolódó foglalási,

 jegyértékesítő szolgáltatások.

 ( 111 )  239.687

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00391

 ( 220 )  2022.02.10.

 ( 732 )  Fórián Lóránd, Pécel (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Állítható magasságú íróasztalok.

 ( 111 )  239.688

 ( 151 )  2023.01.19.

 ( 210 )  M 22 01499

 ( 220 )  2022.06.07.

 ( 732 )  HÁZAK ÁSZA Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Erkel András, Budapest
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 ( 541 )  Nívó kerítés

 ( 511 ) 6    Fém határoszlopok, kerítésoszlopok; fém kerítéspanelek; korlátok fémből kerítésekhez; kerítéspanelek

 fémből; kerti pavilon fémből.

 ( 111 )  239.689

 ( 151 )  2023.01.19.

 ( 210 )  M 22 01909

 ( 220 )  2022.07.19.

 ( 732 )  Veszprém-Balaton 2023 Zrt., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda, Veszprém

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok,

 prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés; reklámfilmek készítése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; előadások rendezése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; idegenvezetős

túrák levezetése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; versenyek

 szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; zenei produkciók.

  42    Díszlet-, látványtervezés előadásokhoz; promóciós anyagok grafikus tervezése.

 ( 111 )  239.690

 ( 151 )  2023.01.19.

 ( 210 )  M 22 01912

 ( 220 )  2022.07.20.

 ( 732 )  Györök Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Halásztelek (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

 ( 541 )  GYÖRÖK

 ( 511 )   11    Vízadagolók.

  21    Szódásszifonok; szórófejek szódásszifonokhoz; alkatrészek szódásszifonokhoz.

  32    Szódavizek; ballonos vizek.

 37    Gépek javítása; gépsorok összeszerelése [beüzemelése]; gépek felújítása; ipari gépek felújítása; vízadagolók

 szervizelése és javítása.

  39    Ballonos víz kiszállítása otthonokba és irodákba.

  40    Gyártás és összeszerelő szolgáltatások egyéni megrendelésre.

  42    Géptervezéshez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások.

  43    Vízadagolók bérbeadása.

 ( 111 )  239.691

 ( 151 )  2023.01.19.

 ( 210 )  M 22 01255

 ( 220 )  2022.05.11.

 ( 732 )  VERDON CAPITE s. r. o., Prága (CZ)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus könyvek.

  16    Nyomtatványok; nyomtatott anyagok; könyvek.
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 35    Hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; elektronikus információs szerverhez kapcsolódó előfizetések

ügyintézése; információs médiához kapcsolódó előfizetések ügyintézése; letölthető könyvekhez, könyvekhez és

nyomtatott anyagokhoz, nyomtatványokhoz kapcsolódó nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások;

 marketing szolgáltatások.

  38    Hozzáférés biztosítása tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz.

  41    Online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők.

 ( 111 )  239.692

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01905

 ( 220 )  2022.07.18.

 ( 732 )  Biztos Döntés Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Gresz Orsolya, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek lebonyolítása; bankügyletekhez kapcsolódó

tanácsadói szolgáltatások; bankügyletekkel kapcsolatos konzultáció; betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai

szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenységek; biztosítások; banki és finanszírozási

szolgáltatások; hitelirodák szolgáltatásai; hitelügynökségek, hitelirodák; biztosítási és pénzügyi információk

nyújtása és konzultációs szolgáltatások; jelzálog-biztosítás; jelzálog-hitelezés és brókeri tevékenység; kölcsön

[finanszírozás]; pénzügyi elemzések; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálás, támogatás;

pénzügyi tanácsadás; életbiztosítás; részletfizetéses kölcsönök ügyintézése; takarékpénztár szolgáltatások;

takarékpénztári és hitel társaságok; telebank szolgáltatások; tőke rendelkezésre bocsátása; tőkebefektetés;

tőkebiztosítás; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tulajdonjog fenntartásos részletvétel hitelezése; zálogkölcsönzési

 szolgáltatások; részletfizetési hitelnyújtás.

 ( 111 )  239.693

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01722

 ( 220 )  2022.06.30.

 ( 732 )  Bognár Ildikó Rita, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Török Réka, Budapest

 ( 541 )  House Hunters

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés;

ingatlanügynökség; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos

ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek;

 irodahelyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása.

 ( 111 )  239.695

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00260

 ( 220 )  2022.01.27.

 ( 732 )  BONDUELLE CENTRAL EUROPE Kft., Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

 olajok és zsírok.

 ( 111 )  239.696

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00388

 ( 220 )  2022.02.10.

 ( 732 )  Demján Sándorné, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  Demján Sándor

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); alkotóműhelyek szakmai támogatása; coaching

(tréning) és tanácsadó szolgáltatások és képzések; coaching programok szervezése és bonyolítása; know-how

átadása (képzés); könyvkiadás; mentorálás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése

és lebonyolítása; oktatási programok összeállítása és kidolgozása, oktatási pályázatok készítése; oktatási

programok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; innovációkkal kapcsolatos

komplex mentori tevékenységek; vállalkozások, innovációs-, műszaki-, gazdasági-, pénzügyi- és marketing

szakemberek, üzletemberek részére képzések lebonyolítása; vállalkozások részére üzleti klubok létrehozása és

üzemeltetése képzési programokkal együtt; szakmai és erkölcsi díjátadó ünnepségek szervezése és lebonyolítása;

díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése és

lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók rendezése és lebonyolítása; innovációs-, kulturális-, művészi-,

tudományos-, sport-, vállalkozói-, pénzügyi- és gazdasági teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek

szervezése és lebonyolítása; humán- és reál tudományok-, szakmai-, környezetvédelmi-, fenntarthatósági-, sajtó-,

oktatói-, zenei-, művészeti-, alkotói-, szórakoztatói-, sport-, kulturális-, vállalkozói-, ipari-, mezőgazdasági-,

gazdasági- és pénzügyi teljesítményt elismerő díjak alapítása és adományozása és azzal összefüggő rendezvények

szervezése és lebonyolítása; kulturális- és szakmai alapítványok működtetése és ezzel összefüggő bírálói

tevékenységek; előadások szervezése és lebonyolítása; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése és

lebonyolítása; oktatási célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; kulturális célú előadások, szakmai

konferenciák szervezése és lebonyolítása; általános iskolák, középiskolák, felsőfokú intézmények, főiskolák,

egyetemek oktatásai keretében vállalkozási témában képzések, vizsgáztatások szervezése, lebonyolítása és a

részvétel igazolása, bizonyítvány kiadása; vállalkozási és vállalkozásfejlesztési oktatási programok összeállítása,

 oktatása, szervezése és lebonyolítása; vállalkozásfejlesztési kutatási ösztöndíjak alapítása.

 45    Gazdasági, szakmai, munkaadói érdekképviseleti, érdekvédelmi, érdekközvetítői és érdekegyeztetői

tevékenység ellátása; vállalkozók, munkáltatók szakmai érdekvédelme és képviselete; vállalkozók, munkáltatók

 részére erkölcsi elismerések alapítása és átadása.

 ( 111 )  239.697

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00432

 ( 220 )  2022.02.14.

 ( 732 )  Dr. Tanács Ferenc József, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M63



 ( 111 )  239.698

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00759

 ( 220 )  2022.03.18.

 ( 732 )  Textilkirály Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szentkirály (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Nikolett, Kecskemét

 ( 541 )  PólóMonkey

 ( 511 )  25    Baba nadrágok, felsőruházat; pulóverek; pólók; kötények [ruházat]; ruházati cikkek; sapkák; készruhák;

mellények; nyomtatott férfi, női és gyermekruházat, kisgyermek-ruházat, ruhák csecsemők és kisgyermekek

 számára, pólóingek, pólók nyomtatott pulóverek kötények és ruházati cikkek.

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;

élelmiszerek és italok tartósítása; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; mintanyomás; szitanyomás;

mintanyomtatási szolgáltatások; mintanyomás textíliákra; pólónyomás; pólónyomtatás; táskák, kézitáskák,

párnahuzatok, babaruházat nyomtatása; ruházat nyomása díszítő mintákkal megrendelésre; nyomtatási nyomdai

szolgáltatások; digitális nyomtatás; díszítő minták ajándékcsomagolásra való nyomtatása; nyomtatás gyapjúra;

 reklámanyagok nyomtatása.

 ( 111 )  239.699

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00496

 ( 220 )  2022.02.18.

 ( 732 )  International Hotel Investments p.l.c., Floriana (MT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató klubok szolgáltatásai; zenés szórakoztatás; szórakozáshoz

kapcsolódó foglalási, jegyértékesítő szolgáltatások; létesítmények biztosítása szórakoztatási célokra; élő

szórakoztatási szolgáltatások; szórakozási, szórakoztatási információk; jegyfoglalás szórakozóhelyekre; éjszakai

klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; üdülőközpontok szórakoztatási szolgáltatásai; szállodák által

biztosított szórakoztatási szolgáltatások; diszkókban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; helyiségek biztosítása

szórakoztatási célokra; esküvői szórakoztatás megszervezése; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más

szórakoztató rendezvényekre; kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások; kulturális és művészeti

 rendezvények szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése.

 43    Szállodai szolgáltatások; szállodák; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai éttermi szolgáltatások;

szállodai catering szolgáltatások; szállodai szobafoglalással, szállásfoglalással kapcsolatos szolgáltatások;

szállodai szállás megszervezése; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai

szálláshely biztosítása; helyfoglalás szállodákban; szállodai helyfoglalással kapcsolatos szolgáltatások; szállodai

szobafoglalási szolgáltatások; szállodai szállásfoglalás; szállodákkal kapcsolatos információk; foglalási

szolgáltatások szállodák számára; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások

az interneten keresztül; utazási irodák szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez; hotelinformáció nyújtása

weboldalon keresztül; konzultációs szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; szállodákkal

kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás;

szállodakomplexumok; nyaralók bérbeadása; üdülők bérbeadása; vendégházakkal és panziókkal kapcsolatos

szolgáltatások; éttermi, vendéglői, kocsmai, kávézói, önkiszolgáló éttermi és catering szolgáltatások; szállodai,

szállásfoglalási, éttermi, vendéglői, kocsmai, kávézói, önkiszolgáló éttermi és catering szolgáltatásokkal

kapcsolatos tanácsadási, konzultációs és tájékoztatási szolgáltatások; szállodai, szállásfoglalási, éttermi,

vendéglői, kocsmai, kávézói, önkiszolgáló éttermi és catering szolgáltatásokkal kapcsolatos kölcsönzési,
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bérbeadási és lízing szolgáltatások; szállásfoglalás; éttermi asztalfoglalás; konferenciatermek biztosítása;

 létesítmények biztosítása konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez.

 ( 111 )  239.700

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 21 04255

 ( 220 )  2021.12.16.

 ( 732 )  Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; applikációs szoftver; adatvédelmi szoftver; adatfeldolgozó szoftverek; szoftverek elektronikus

fizetések feldolgozásához; mobil szoftverek; alkalmazásfejlesztési szoftverek; letölthető szoftveralkalmazások;

mobiltelefonos szoftveralkalmazások; szoftveralkalmazások mobileszközökhöz; elektronikus fizetések

feldolgozására szolgáló készülékek; hitelkártyás fizetések elektronikus feldolgozását végző terminálok; hardverek

a másoknak teljesített és másoktól jövő elektronikus fizetések feldolgozásához; elektronikus adathordozók;

elektronikus vezérlőrendszerek; elektronikus memóriaegységek; pénzügyi tranzakciók kezelésével kapcsolatos

 számítógépes szoftverek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; elektronikus adatfeldolgozás; elektronikus adatfeldolgozással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; elektronikusan továbbított információk összegyűjtése és rendszerezése;

nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos

hálózatokon keresztül; üzleti project management; fizetési jegyzékek feldolgozása; kereskedelmi tranzakciók

közvetítése és lebonyolítása; központosított mobil értékesítésű szolgáltatás, nevezetesen autópályamatrica, e-útdíj,

közlekedési mobiljegy, elektronikus viteldíj, személyszállítási díj, parkolási díj, belépőjegyek fizetési

szolgáltatásának nyújtása; központosított mobil értékesítésű szolgáltatás, nevezetesen autópályamatrica, e-útdíj,

közlekedési mobiljegy, elektronikus viteldíj, személyszállítási díj, parkolási díj, belépőjegyek értékesítése mobil

fizetési rendszer útján; központosított mobil értékesítésű szolgáltatás, nevezetesen autópályamatrica, e-útdíj,

közlekedési mobiljegy, elektronikus viteldíj, személyszállítási díj, parkolási díj, belépőjegyek megvásárlása

harmadik személyek részére szolgáltatótól; központosított mobil értékesítésű szolgáltatás, nevezetesen

autópályamatrica, e-útdíj, közlekedési mobiljegy, elektronikus viteldíj, személyszállítási díj, parkolási díj,

belépőjegyek tovább értékesítése harmadik személyek számára; központosított mobil értékesítésű szolgáltatások,

nevezetesen autópályamatrica, e-útdíj, közlekedési mobiljegy, elektronikus viteldíj, személyszállítási díj,

 parkolási díj, belépőjegyek megvásárlásának biztosítása a nemzeti mobil fizetési rendszer útján.

 36    Pénzügyi ügyletek; elektronikus fizetési szolgáltatások; fizetési tranzakciók rendezése; hitelkártyás fizetések

feldolgozása; elektronikus kereskedelmi fizetési szolgáltatások; készpénz nélküli fizetési forgalom lebonyolítása;

elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások); szolgáltatások bankkártyákhoz, hitelkártyákhoz,

debitkártyákhoz és elektronikus fizetésekhez; pénzügyi tranzakciók; pénzügyi tranzakciók lebonyolítása;

pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; elektronikus terhelési tranzakciók; elektronikus hitel-kártya tranzakciók;

 pénzügyi átutalások és tranzakciók, fizetési szolgáltatások.

 38    Távközlés; telefon- és mobiltelefonszolgáltatások; mobiltelefonos kommunikáció; mobil kommunikációs

szolgáltatások; felhasználói hozzáférés biztosítása az interneten (szolgáltatók); helyhez nem kötött módon,

távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz segítségével elért elektronikus

 értékesítő rendszer üzemeltetése.

 42    Elektronikus fizetések feldolgozására szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának
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biztosítása; online adattárolás; adatbázis kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes

 használatának biztosítása; adatmigrációs szolgáltatások; elektronikus adattárolás.

 ( 111 )  239.701

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00499

 ( 220 )  2022.02.18.

 ( 732 )  AUTOGRILL BÜFÉ Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek

(aprósütemények); édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; alma fánkok; csokis párnák

[péksütemények]; csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé alapú termékek; csokoládébevonatos

gyümölcsök; csokoládédesszertek; csokoládék; csokoládéöntetek; csokoládéval bevont mandula; csokoládéval

bevont nugátszeletek; csokoládéval bevont ostyák; édességek diófélékből; édességek fagyasztott formában;

édességek készítésére szolgáló készítmények; gofri; fő alkotórészként csokoládét tartalmazó élelmiszerek;

fogyasztásra kész desszertek [csokoládéalapú]; fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; fagylaltos édességek;

fagyasztott tejes édességek; madártej; marcipán; karamellkrém; kakaót tartalmazó élelmiszerek [fő

összetevőként]; habcsókok; őrölt kávébabot tartalmazó csokoládészeletek; palacsinták; mogyorót tartalmazó

csokoládés édességek; mogyorós grillázs; mogyoró ízű csokoládés édességek; táblás édességek; tejes

cukrászáruk; tejberizs; trüffelek [édesség]; tiramisu; tejsodók [sült desszertek]; brownie (csokoládés sütemények);

crepe [francia palacsinta]; csokoládés sütemények; fánkok; fogyasztásra kész desszertek [cukrászsütemények];

fagyasztott sütemények; fagyasztott tésztalapok; fagyasztott joghurtos torták; húsos piték; hússal és zöldségekkel

töltött fagyasztott sütemény; macaron [mandulás cukrászsütemény]; muffin; profiterol; tartós sütemények;

zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; csokoládé pralinék formájában; csokoládés édességek; somlói galuska;

húsos palacsinta; gombócok, gluténmentes desszertek; konyhakész desszertek, túrógombóc, konyhakész

 gyorsfagyasztott desszertek.

 ( 111 )  239.702

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01913

 ( 220 )  2022.07.20.

 ( 732 )  Hordós Richárd, Jászszentlászló (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Fuvarozás, áruszállítás; szállítmányozás; áruk raktározása; csomagkézbesítés, csomagszállítás;

 futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére].

 ( 111 )  239.703

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01917

 ( 220 )  2022.07.20.
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 ( 732 )  dr. Jeszenszky Diána, Makó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alvómaszkok; ápolónők, nővérek által viselt papírsapkák; arcfedők [ruházat], nem gyógyászati vagy

egészségügyi célokra; arcmaszkok [divatcikkek]; arcmaszkok [ruházat]; bőrből készült fejfedők; cilinderek,

kürtőkalapok; cloche kalapok (harang szabású kalapok); csuklyák, tompok; divatkalapok; divatos kalapok,

fejkendők; ellenzős sapkák; esőkalapok; fátylak [ruházat]; fedora kalapok; fejdíszek [fátylak]; fejfedők

horgászathoz; fejkendő; fejkendők; fejpántok sportoláshoz; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat];

fityulák; főkötők [fejfedők]; főkötők, megkötős sapkák; golfsapkák; gyapjú sapkák; gyermek fejfedők;

hálósapkák; homlokpánt; jasmakok [arcot takaró fátyol, kendő]; kalap vázak; karimátlan kis női kalapok [toque];

kendők fejre; kendők [ruházat]; kisméretű kalapok; körsálak; mantilla fátyol; muffok; muffok [ruházat];

műszőrme kalapok; napellenzők; napellenzők [fejfedők]; napellenzők [ruházat]; napvédő kalapok; papírkalapok

[ruházat]; parti kalapok [ruházat]; raszta sapkák, jamaicai sapkák; ruházati cikként használt papírkalapok,

papírcsákók; sapkák; sildek, napellenzők; sildek, napellenzők [fejfedők]; sildes, ellenzős fejfedők; sildes sapkák;

smici sapkák; strandkalapok; svájcisapkák, barettek; szakácsok, séfek által viselt papírsapkák; szakácssapkák;

szőrme muffok; szőrmesapkák; tábori sapkák; tam o'shanterek [kerek skót sapkák]; tarka selyemkendők

(baboskendők); termo fejfedők; textil fejkendők; turbánok; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alkalmi öltönyök;

amerikai [bolo] nyakkendők; amerikai (bolo) nyakkendők nemesfém csattal; ascot nyakkendők; ascotok

(nyakkendők); báli ruhák; ballonkabátok; ballonkabátok [ruházat]; ballonkabátok [trench coat]; blézerek; blúzok;

bő szárú rövidnadrágok; boák; boák [nyakbavalók]; bolerók; bundák, szőrmék [ruházat]; bundák, szőrmekabátok;

capri nadrágok; chino nadrágok; díszzsebkendők [ruházat]; egyenruhák; egyenruhák kereskedelmi használatra;

egyrészes ruhák; egyujjas kesztyűk; esküvői ruhák; esőköpenyek, esőkabátok; esőruhák, esőtől védő ruhák;

estélyi, alkalmi kabátok; estélyi ruházat; farmerek; farmerruházat; felsőkabátok; felsőruházat; férfi és női dzsekik,

kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi felsőruházat;

férfi kabátok; férfi nadrágtartók; férfi öltönyök; férfi ruházat; férfi zoknik; frakkok; francia bugyik;

 fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök.

 ( 111 )  239.704

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01305

 ( 220 )  2022.05.18.

 ( 732 )  Magyar Atlétikai Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Farkas Attila Erik, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Atlétikai ruházat; kipárnázott ingek atlétikai használatra; kipárnázott nadrágok atlétikai használatra;

 kipárnázott rövidnadrágok atlétikai használatra.

 28    Akadályok, gátak atlétikai edzésekhez; csuklóvédők atlétikai használatra; ellenálló ejtőernyők (futóernyők)

atlétikai edzéshez; férfi atlétikai mélyvédők [sportcikkek]; fűzők atlétikai használatú vállpárnákhoz; fűzőrögzítők

atlétikai használatú vállpárnákhoz; gátak, akadályok [atlétikához]; gátak atlétikához; lábsúlyok atlétikai

használatra; lábvédők, lábszárvédők atlétikai használatra; rugalmas vállpárnák atlétikai használatra;

 sípcsontvédők atlétikai használatra, sportcélokra.

 41    Atlétikai pályák üzemeltetése; atlétikai rendezvényeken használt felszerelések bérbeadása; atlétikai
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versenyek rendezése és lebonyolítása; atlétikai versenyek szervezése; főiskolai és egyetemi atlétikai események

szervezése és lebonyolítása; létesítmények rendelkezésre bocsátása sportrendezvényekhez, sport- és atlétikai

 versenyekhez és díjátadókhoz; szórakoztatás atlétikai versenyek formájában.

 ( 111 )  239.705

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 21 04256

 ( 220 )  2021.12.16.

 ( 732 )  Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; applikációs szoftver; adatvédelmi szoftver; adatfeldolgozó szoftverek; szoftverek elektronikus

fizetések feldolgozásához; mobil szoftverek; alkalmazásfejlesztési szoftverek; letölthető szoftveralkalmazások;

mobiltelefonos szoftveralkalmazások; szoftveralkalmazások mobileszközökhöz; elektronikus fizetések

feldolgozására szolgáló készülékek; hitelkártyás fizetések elektronikus feldolgozását végző terminálok; hardverek

a másoknak teljesített és másoktól jövő elektronikus fizetések feldolgozásához; elektronikus adathordozók;

elektronikus vezérlőrendszerek; elektronikus memóriaegységek; pénzügyi tranzakciók kezelésével kapcsolatos

 számítógépes szoftverek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; elektronikus adatfeldolgozás; elektronikus adatfeldolgozással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; elektronikusan továbbított információk összegyűjtése és rendszerezése;

nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos

hálózatokon keresztül; üzleti project management; fizetési jegyzékek feldolgozása; kereskedelmi tranzakciók

közvetítése és lebonyolítása; központosított mobil értékesítésű szolgáltatás, nevezetesen autópályamatrica, e-útdíj,

közlekedési mobiljegy, elektronikus viteldíj, személyszállítási díj, parkolási díj, belépőjegyek fizetési

szolgáltatásának nyújtása; központosított mobil értékesítésű szolgáltatás, nevezetesen autópályamatrica, e-útdíj,

közlekedési mobiljegy, elektronikus viteldíj, személyszállítási díj, parkolási díj, belépőjegyek értékesítése mobil

fizetési rendszer útján; központosított mobil értékesítésű szolgáltatás, nevezetesen autópályamatrica, e-útdíj,

közlekedési mobiljegy, elektronikus viteldíj, személyszállítási díj, parkolási díj, belépőjegyek megvásárlása

harmadik személyek részére szolgáltatótól; központosított mobil értékesítésű szolgáltatás, nevezetesen

autópályamatrica, e-útdíj, közlekedési mobiljegy, elektronikus viteldíj, személyszállítási díj, parkolási díj,

belépőjegyek tovább értékesítése harmadik személyek számára; központosított mobil értékesítésű szolgáltatások,

nevezetesen autópályamatrica, e-útdíj, közlekedési mobiljegy, elektronikus viteldíj, személyszállítási díj,

 parkolási díj, belépőjegyek megvásárlásának biztosítása a nemzeti mobil fizetési rendszer útján.

 36    Pénzügyi ügyletek; elektronikus fizetési szolgáltatások; fizetési tranzakciók rendezése; hitelkártyás fizetések

feldolgozása; elektronikus kereskedelmi fizetési szolgáltatások; készpénz nélküli fizetési forgalom lebonyolítása;

elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások); szolgáltatások bankkártyákhoz, hitelkártyákhoz,

debitkártyákhoz és elektronikus fizetésekhez; pénzügyi tranzakciók; pénzügyi tranzakciók lebonyolítása;

pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; elektronikus terhelési tranzakciók; elektronikus hitel-kártya tranzakciók;

 pénzügyi átutalások és tranzakciók, fizetési szolgáltatások.

 38    Távközlés; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; mobiltelefonos kommunikáció; mobil kommunikációs

szolgáltatások; felhasználói hozzáférés biztosítása az interneten (szolgáltatók); helyhez nem kötött módon,

távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz segítségével elért elektronikus

 értékesítő rendszer üzemeltetése.
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 42    Elektronikus fizetések feldolgozására szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása; online adattárolás; adatbázis kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes

 használatának biztosítása; adatmigrációs szolgáltatások; elektronikus adattárolás.

 ( 111 )  239.706

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01466

 ( 220 )  2022.06.02.

 ( 732 )  Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ambrus Réka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; előadások

rendezése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; felhasználói értékelések szolgáltatása

szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális

célokra; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és

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

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; online,

nem letölthető videók biztosítása; podcastek gyártása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás;

show-műsorok készítése; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; videorögzítés;

 zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneoktatás.

  42    Tudományos kutatás.

 ( 111 )  239.707

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01816

 ( 220 )  2022.07.08.

 ( 732 )  Stroke Neuro Rehab Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár László Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.708

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01630

 ( 220 )  2022.06.22.

 ( 732 )  Váradi Fanni Piroska 34%, Budapest (HU)

 Katona Katalin 33%, Budapest (HU)
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 Szabó Márta 33%, Kistarcsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Pszichológus szolgáltatások.

 ( 111 )  239.709

 ( 151 )  2023.01.19.

 ( 210 )  M 22 00827

 ( 220 )  2022.03.28.

 ( 732 )  Fekete Zsanett, Veszprém (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; vadászathoz szánt overallok; vadászdzsekik; vadászmellények;

 vadásznadrágok; vadászpólók; derékszíjak, övek; övek [ruházat].

 ( 111 )  239.711

 ( 151 )  2023.01.19.

 ( 210 )  M 22 01500

 ( 220 )  2022.06.07.

 ( 732 )  HÁZAK ÁSZA Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Erkel András, Budapest

 ( 541 )  Nívó kapu

 ( 511 ) 6    Fémből készült záró reteszek kapukhoz; fémzsanérok kapukhoz; kapu kampók és szemek fémből; kapu

 reteszek fémből; fémből készült kapuk, és árnyékolók.

 ( 111 )  239.712

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01083

 ( 220 )  2022.04.23.

 ( 732 )  dr. Prónay Bence, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  239.713

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01312

 ( 220 )  2022.05.18.

 ( 732 )  Driszkuné Szilágyi Éva Irén, Leányfalu (HU)

 ( 740 )  Nagy Ajtony Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  239.714

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01476

 ( 220 )  2022.06.02.

 ( 732 )  Varga Tibor Norbert, Hajdúszovát (HU)

 ( 740 )  Dr. Gombkötő Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Járművek karbantartást megelőző vizsgálata; járművek javítást megelőző vizsgálata.

 ( 111 )  239.715

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 21 04034

 ( 220 )  2021.11.28.

 ( 732 )  Hubakers-Trade Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Kálóczy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; cukor,

 méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; ecet, szószok.

 ( 111 )  239.716

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01931

 ( 220 )  2022.07.21.

 ( 732 )  ZSHOWproduction Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Éttermek (szolgáltatások); éttermi szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások; éttermi tájékoztató
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szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; éttermi foglalási szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások;

food truck szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; ételek

díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat;

gyorséttermek, snack bárok; tortadíszítések; elvitelre árusító éttermek; magánszakács, személyi séf

 szolgáltatások; bár szolgáltatások.

 ( 111 )  239.717

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 21 04151

 ( 220 )  2021.12.08.

 ( 732 )  Horváth Alexandra, Dunaújváros (HU)

 Bíró Levente, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kodela Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Aprósütemény; teasütemény; bevont torták; cukrászsütemények; édességek; péksütemények;

pohárdesszertek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); cukorvirág; cukorgolyó;

cukorgyöngy; macaron; csokolédávirág; csokoládégolyó; piskóta morzsa; keksz morzsa; csokoládégyöngy;

csokoládé reszelék; színezett vajkrém; habcsók; torták; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor, méz,

melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; jég [fagyott víz]; sütemények;

 cukorkák; desszertek.

 ( 111 )  239.718

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01828

 ( 220 )  2022.07.08.

 ( 732 )  KB-HUMAN Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jalsovszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  239.719

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00966

 ( 220 )  2022.04.11.

 ( 732 )  Menyházi Regina, Vácduka (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   39    Kirándulások, túrák szervezése és kivitelezése.

 ( 111 )  239.720

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 02001

 ( 220 )  2022.08.02.

 ( 732 )  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  Máltai Szimfónia

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; kották.

  25    Ruházati cikkek.

  28    Játékok.

  36    Jótékonysági adományok gyűjtése.

  41    Ének-zene oktatás; zenei rendezvények szervezése és lebonyolítása.

  45    Jótékonysági szolgáltatások szervezése és nyújtása.

 ( 111 )  239.721

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00700

 ( 220 )  2022.03.10.

 ( 732 )  Bai Yong, Budapest (HU)

 ( 541 )  Wok Noodle King

 ( 511 )   30    Rizses tésztaalapok; kínai tészták; instant tészták; gyors főzésű tészta.

 ( 111 )  239.722

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 02012

 ( 220 )  2022.08.04.

 ( 732 )  Latin Negyed Kft., Tinnye (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek.

 ( 111 )  239.723

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00590
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 ( 220 )  2022.03.01.

 ( 732 )  Szabó Gábor István, Csévharaszt (HU)

 ( 541 )  DREAMLINE

 ( 511 )   39    Szállítás; utazásszervezés; belvízi személyszállítás.

 ( 111 )  239.724

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 02004

 ( 220 )  2022.08.02.

 ( 732 )  Várbíró Levente, Cserszegtomaj (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

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

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

 ( 111 )  239.725

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01936

 ( 220 )  2022.07.21.

 ( 732 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

 ( 740 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest

 ( 541 )  Fundamenta Otthonbankár

 ( 511 )  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki

tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési

szolgáltatások); ingatlanok értékbecslése; finanszírozási szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési

szolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség;

 pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi menedzsment.

 ( 111 )  239.726

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00436

 ( 220 )  2022.02.14.

 ( 732 )  INTER-SOLARIS Kft., Baja (HU)

 ( 541 )  WOW EYEBROW Fast Face Styling

 ( 511 )  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; szépségápolás; szépségápolás emberek részére; szépségápolási

kezelések; szépségápolási tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szépségápolással

kapcsolatos tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; szépséggel kapcsolatos

információnyújtás; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szépségszalon szolgáltatások; szépségszalonok;

szépségszalonok szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban;

 tanácsadás a test- és szépségápolás területén.

 ( 111 )  239.727

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00589

 ( 220 )  2022.02.28.

 ( 732 )  GBD Tanácsadó és Szolgáltató Zrt., Újlengyel (HU)

 ( 541 )  MillionVerifier
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 ( 511 )   42    Szoftver mint szolgáltatás [SaaS].

 ( 111 )  239.728

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01395

 ( 220 )  2022.05.25.

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

 ( 740 )  Dr. Gonda Gáspár, Budapest

  

( 546 )

 ( 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; 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; kompaktlemezek 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, okos-telefonokhoz,

notebookokhoz, számítógépekhez és médialejátszókhoz; számítógépes szoftver, számítógép-programok; szöveg,

hang és/vagy kép rögzítésére, átvitelére és reprodukálására alkalmas berendezések; telefon

készülékek/berendezések; televíziókészülékek; tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő,

fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális, optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő

és oktató berendezések és felszerelések; 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
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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];

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 reklám célokra.

 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
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kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line 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

showműsorokra; 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; showműsorok

készítése; showműsorok 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.

 ( 111 )  239.729

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00964

 ( 220 )  2022.04.11.

 ( 732 )  Reflektor Fesztivál Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pogár László, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  41    Zenei szórakoztatás szervezése; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; zenei koncertek bemutatása;

élő zenei koncertek; élő zenei előadások tartása; élő zenei műsorok; zenei fesztiválokkal kapcsolatos

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

szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; rádiós zenei koncertek; élő karácsonyi zenei

produkciók bemutatása; élő zenei előadások; élő zenei előadások szervezése; zenei előadás; zenei felvételek

készítése; zenei felvételek készítése hangstúdióban; zenei produkciók; zenei produkciós szolgáltatások; zenei

szórakoztató műsorok készítése; zenei művek publikálása; zenei szövegek kiadása; előadások szervezése;

előadások szervezése és lebonyolítása; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; konferencia szolgáltatások;

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

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

lebonyolítása és rendezése; élő show-k rendezése; élő show-k készítése; élő showműsorok 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.

 ( 111 )  239.731

 ( 151 )  2023.01.17.
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 ( 210 )  M 22 00718

 ( 220 )  2022.03.10.

 ( 732 )  Pálinkás László Mihály, Budapest (HU)

 ( 541 )  La Pausa

 ( 511 )  43    Vendéglátás, ételkiszállítási szolgáltatások, étel-házhozszállítás, étterem, éttermi szolgáltatások,

melegkonyhás vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások, pizzéria, meleg konyhás étterem, melegkonyhai

 tevékenység, gyorsétterem, ételbár.

 ( 111 )  239.732

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01925

 ( 220 )  2022.07.20.

 ( 732 )  dr. Kováts Judit, Nadap (HU)

 ( 541 )  Mondjad Anyukám

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

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

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

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

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

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

 ( 111 )  239.733

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 21 04327

 ( 220 )  2021.12.22.

 ( 732 )  Rivian IP Holdings, LLC (a Delaware limited liability company), Plymouth, Michigan (US)

 ( 300 )  83697 2021.07.02. JM

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  INDER

 ( 511 ) 7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek járműgyártó sorokhoz; motorok (a szárazföldi jármű motorok kivételével);

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

szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták; csónakmotorok, hajómotorok;

elektromos hajómotorok; motorok hajók, csónakok számára; áramfejlesztő generátorok, melyeket járművek

 elektromos motorjaiként is lehet használni.

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 érme bedobással 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; navigációs berendezések hajókhoz; számítógép interfészek; számítógépes

programok felhasználói interfészek tervezéséhez; vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorok
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beépített, távolról frissíthető szoftverekkel és firmware-ekkel a tárolt elektromos áram tárolására és kisütésére;

vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorok beépített, távolról frissíthető szoftverekkel és

firmware-ekkel a villamosenergia-hálózat vagy más, villamosenergia-termelő forrás által vagy számára

biztosított, tárolt elektromos áram tárolására és kisütésére, melyek az elektromos árammal kapcsolatos igények és

a felhasználási célok stabilizálására és teljesítésére szolgálnak; vezeték nélküli csatlakoztatott elektromos

akkumulátorok számára és által biztosított tárolt energia tárolásának és kisütésének felügyeletére,

optimalizálására és szabályozására szolgáló számítógépes szoftverek; elektromos áram biztosítására szolgáló

akkumulátorok elektromos járművekhez való motorokhoz; falra szerelhető elektromos csatlakozók elektromos

járművek töltéséhez; hordozható elektromos csatlakozók elektromos járművek töltéséhez; letölthető szoftver

mobilalkalmazás formájában járművek elektromos töltésének és állapotának nyomon követésére, valamint

járművek távvezérlésére; letölthető szoftver járművekhez való operációs rendszer szoftver formájában; navigációs

berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; globális helymeghatározó rendszer (GPS) és

mobiltelekommunikáció használatára programozott, járművek helyének meghatározására és visszaszerzésére

szolgáló eszközök; rádiók járművekhez; betörésgátló riasztókészülékek; akkumulátortöltők jármű-akkumulátorok

töltésére; vezeték nélküli adóvevők gyűjtő és megjelenítő technológiával a helyi környezetben található összes

jármű állapotának megfigyelésére és nyomon követésére; elektromos akkumulátorok járművekhez;

járműbiztonsági berendezések, nevezetesen elektronikus keréknyomás-figyelő eszközök; járművekben használt

akkumulátortöltők mobiltelefonokhoz; járműmotor-alkatrészek, nevezetesen hőmérséklet-szabályozó készülékek;

járművek audioberendezései, nevezetesen sztereó rendszerek, hangszórók, erősítők, equalizer-ek, hangváltók és

hangszóróházak; vezeték nélküli hangszórók; hangszórók, hangosbemondók, megafonok; sztereó rendszerek;

letölthető számítógépes szoftver audioeszközök vezérlésére; USB-s töltőportok járművekben történő használatra;

vezeték nélküli vezérlők más elektromos, motoros és mechanikus eszközök vagy rendszerek, nevezetesen az

akkumulátor, biztonsági, világítási, nyomkövető és biztonsági rendszerek működésének és állapotának távoli

ellenőrzésére és vezérlésére; járművekben elhelyezett, antennát és rádióadót tartalmazó jármű-helymegállapítási,

-követési és biztonsági rendszerek; járművek audioberendezései, nevezetesen hangszórók gépjárművek

hangrendszereihez; navigációseszközök járművekhez [fedélzeti számítógépek]; akkumulátorok járművekhez;

elektromos készülékek, nevezetesen töltőállomások elektromos járművek feltöltéséhez; számítógépes járműmotor

analizátorok; hosszabbítókábelek járművekhez; hálózati adapterek járművekhez; elektromos kábelek

 járművekhez; elektromos átalakítók; időjárásálló elektromos adapterfedelek.

 12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; hajók; szerkezeti részek, részegységek

csónakokhoz, hajókhoz; utánfutók hajókhoz; hajótestek; csavartengelyek hajókhoz; kormánylapátok hajókhoz;

kikötőbikák; méretre készült ponyvák hajókhoz és tengeri járművekhez; kifejezetten hajókhoz kialakított

tárolódobozok; alsó vitorlarudak hajókhoz; kötélfogók (klemmek) hajókhoz; ütközőpufferek (fenderek) hajókhoz;

ütközőpuffer-akasztók (fenderakasztók) hajókhoz; csónakdaruk; kötélvezetők hajókhoz; csáklyák hajókhoz;

kajakszerű csónakok, hajók; hajócsavarok [propellerek] csónakokhoz, hajókhoz; kormányrudak hajókhoz; kötél

 által okozott kopás elleni védőprofilok hajókhoz(dörzslécek); ütközőbóják hajókhoz.

 37    Építőipari szolgáltatások; járművek üzembehelyezésével és javításával kapcsolatos szolgáltatások;

bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás; vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorok telepítése,

karbantartása és javítása és frissítése, valamint ezzel kapcsolatos konzultáció, a tárolt elektromos áram tárolásával

és kisütésével kapcsolatos villamosenergia-igények és a felhasználási célok stabilizálása és teljesítése céljából;

karbantartási és javítási szolgáltatások biztosítása járművekhez; járműjavítási tanácsadás; járműkarbantartási

tanácsadás; jármű-akkumulátorok töltése; jármű testreszabási szolgáltatások, nevezetesen egyedi járművek

építése; töltőállomási szolgáltatások járművekhez; járművek javítása és karbantartása; járművek professzionális

külső és belső takarítása; járműjavító műhelyek; járművek festése; töltőállomási szolgáltatások elektromos

járművekhez; flotta-menedzsment szolgáltatások flotta járművek karbantartása formájában; üzembehelyezési

szolgáltatások; speciális elektromos gépjárművek tervezése, fejlesztése és gyártása; speciális elektromos

gépjárművek karbantartása, szervizelése és javítása; hajók biztonságát és védelmét szolgáló műanyag bevonatok

készítésével kapcsolatos szolgáltatások; tanácsadás jachtok és hajók átalakítása, felújítása, helyreállítása és
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 javítása vonatkozásában; jachtok és hajók átalakítása, felújítása, helyreállítása és javítása.

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

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

számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés; járművek ellenőrzése a megfelelő működés biztosítása

érdekében; elektromos járművek működésének, teljesítményének és hatékonyságának távfelügyelete; nem

letölthető szoftverek biztosítása elektromos járművek töltésének és karbantartásának előrejelző (prediktív)

elemzéséhez, valamint a fogyasztói igények előrejelző (prediktív) elemzéséhez; mérnöki tervezési szolgáltatások;

termékfejlesztési tanácsadás; tanácsadási szolgáltatások járműtervezés területén mások számára; mérnöki

tanácsadás; vezeték nélkül csatlakoztatott, a villamos energia tárolására és villamosenergia-ellátásra használatos,

beépített firmware-ekkel és szoftverekkel ellátott elektromos akkumulátorok megfelelő működésének és

programozásának ellenőrzése annak érdekében, hogy az elektromosárammal kapcsolatos igények és a

felhasználási célok teljesüljenek; vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorokból és támogató

szoftverekből álló elektromos akkumulátor-rendszerek tervezése, ezek mindegyike a tárolt elektromos áram

tárolására és kisütésére, az említett rendszerek tervezési hatékonyságának, programozásának és felépítésének

optimalizálása érdekében, valamint az ezekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; szoftver mint szolgáltatás

(SaaS), mely vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorok számára és által biztosított tárolt

energiatárolásának és kisütésének felügyeletére, optimalizálására és szabályozására szolgáló számítógépes

szoftvereket tartalmaz; vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorok számára és által biztosított tárolt

energia tárolásának és kisütésének felügyeletére, optimalizálására és szabályozására szolgáló online, nem

letölthető számítógépes szoftverek biztosítása; vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorokba

beépített, a villamos energia tárolására és kisütésére használatos szoftverek és firmware-ek kezelése az

elektromos akkumulátorok szoftvereinek programozásával és konfigurálásával; vezeték nélkül csatlakoztatott

elektromos akkumulátorokba beépített, távolról frissíthető számítógépes szoftverek és firmware-kitelepítése,

karbantartása, javítása és frissítése, valamint azokhoz kapcsolódó tanácsadás a tárolt elektromos áram tárolására

és kisütésére vonatkozó villamosenergia-igények és a felhasználási célok stabilizálása és teljesítése céljából; új és

használt gépjárművek ellenőrzése a járműveket vásároló vagy értékesítő személyek részére; jármű-kárfelmérési

szolgáltatások; jármű-ellenőrzések; járműalkatrész-tervezési szolgáltatások; biztonsági célú

járműflotta-felügyeleti szolgáltatások; ellopott járművek visszaszerzése; nem letölthető szoftverek

járműflotta-kezelés formájában; nem letölthető szoftverek járművek vásárlásának, finanszírozásának, lízingjének,

 biztosításának, biztonságának, védelmének és diagnosztikájának kezeléséhez.

 ( 111 )  239.734

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00036

 ( 220 )  2022.01.06.

 ( 732 )  Okvátovity Dóra, Fajsz (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Fűszerpaprika őrlemény.

 ( 111 )  239.735

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00783

 ( 220 )  2022.03.23.
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 ( 732 )  dr. Kállay-Németh Imola, Budapest (HU)

 ( 541 )  ZAM

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

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

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

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  239.736

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01303

 ( 220 )  2022.05.17.

 ( 732 )  ILREAMIZ International Essence and Fragrance Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Parfüm; parfümolajok; parfümkivonatok; parfüm készítmények; parfüméria, illatszerbolt; parfümök és

illatanyagok; természetes olajok parfümökhöz; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; parfümolajok kozmetikai

 készítmények gyártásához; testápolási és szépségápolási készítmények.

 ( 111 )  239.737

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00705

 ( 220 )  2022.03.11.

 ( 732 )  IWINEX Kft., Sükösd (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Feldolgozott, tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, gombák, diófélék és

hüvelyesek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt, tejtermékek és

tejtermék-helyettesítők, tejalapú desszertek, pudingok, snackek, italok, túró, túrókészítmények és ezek ízesített

 változatai.

 30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik, csokoládé és kakaós bevonók; rizs, tészta és metélt; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, sütemények, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé és desszertek; torták

és kekszek (aprósütemények), édességek (cukorkák), édesség szeletek, csokoládés szeletek, csokoládéval bevont

szeletek, többféle ízben készült szeletes édességek, szeletes sütemények, müzliszeletek, energiaszeletek,

puffasztott rizs szeletek, magvak, diófélék és szárított gyümölcsök keverékét tartalmazó édességek, rágcsálnivaló

szeletek, töltött csokoládé szeletek; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek; tejdesszertek, tejpépek; cukor,

méz, melaszszirup; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz],

 cukorkák, rágógumi.
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 ( 111 )  239.738

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01307

 ( 220 )  2022.05.18.

 ( 732 )  Rónai Levente Attila, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Könyvek; kézikönyvek [útmutatók]; újságok; naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk; nyomatok

 [metszetek]; poszterek; prospektusok; papíráruk; tanítási és oktatási anyagok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); üzleti menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok

lebonyolítása; időszervezéssel kapcsolatos képzési szemináriumok lebonyolítása; menedzser oktatási

szolgáltatások; menedzsmentszemináriumokon kiosztott tananyagok összeállítása; üzleti menedzsmenttel

kapcsolatos képzési kurzusok biztosítása; önismereti műhelyek és szemináriumok lebonyolítása; oktatási és

szórakoztatási szolgáltatások, azaz motivációs és oktatási előadók az ön- és személyes fejlődés területén;

személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyiségfejlesztő tréning; meditációs szolgáltatások; elektronikus könyvek

és folyóiratok on-line publikálása; online oktatási szolgáltatások; távoktatási szolgáltatások; szakmai műhelyek

 szervezése.

 ( 111 )  239.739

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00831

 ( 220 )  2022.03.29.

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  SAFEGUARD

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztítószerek; polírozó készítmények;

súrolószerek; csiszolószerek; szappanok; dezodorok személyes használatra; izzadásgátlók; nem gyógyhatású

testápoló készítmények; kozmetikai készítmények testápoláshoz; kézápoló készítmények; tusfürdők; testápolók;

 tusoló- és fürdőzselék; fürdőhabok; testpermetek (test spray-k).

 ( 111 )  239.740

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00599

 ( 220 )  2022.03.01.

 ( 732 )  Bábolna Élelmiszeripari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HAPPY SNACK TRA PISTI KEDVENCE

 ( 511 )  29    Alacsony zsírtartalmú joghurtok; alacsony zsírtartalmú tejtermékekből készült szendvicskrémek; alacsony

zsírtartalmú tej; aludttej; acidofil tej; aludttejek; aludttej, alvadt tej; biotej; cottage cheese [túrószerű sajtfajta];

créme fraîche; csokoládéval ízesített tejalapú italok; erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; erjesztett

tejpótlók; fermentált sült tej; főként tejet tartalmazó tejes italok; fokhagymás vajak; fölözött tej; fűszervajak; ghí;

gyümölcsízű joghurtok; gyümölcslevet tartalmazó tejalapú italok; gyümölcsöt tartalmazó tejitalok; hűtött tejalapú

desszertek; író; ivójoghurtok; ízesített joghurtok; ízesített tej; ízesített tejitalok; ízesített tejpor italok készítéséhez;

joghurt; joghurt desszertek; joghurtalapú italok; joghurtból készült italok; joghurtok; juhtej; kakaóízű tejitalok;

kakaós tejitalok; kecsketej; kecsketejből készült joghurtok; kecsketejpor; kefir [tejes ital]; készítmények joghurt

előállítására; kevert vaj; krémpor [tejtermékek]; magas fehérjetartalmú tej; magas tejtartalmú tejes italok; magas

zsírtartalmú tejszín; margarin; margarin-helyettesítők; mesterséges tejalapú desszertek; milk shake-ek

[tejturmixok]; növényi alapú tejpótlók; növényi alapú tejszín; növényi tejpor; növényi tejpótlók; növényi tejszín
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[tejtermék-helyettesítő]; sajtok; sajttermékek; skyr; sűrített tej; száraz tejsavó; szójajoghurtok; szójatej; szójatej

[tejpótló]; szójatejek; szójatejpor; tehéntej; tej; tej alapú snackek; tejalapú desszertek; tejalapú italok; tejalapú

mártások; tejalapú tejszínhab öntetek; tejből készült italok; tejes italok; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejes

pudingok; tejföl; tejfölpótlók; tejhelyettesítők; tejitalok; tejoltó; tejpor; tejpor étkezési célokra; tejpor italokhoz;

tejpótlók; tejpótlóként használt szójaalapú italok; tejsavbaktériumot tartalmazó italok; tejsavó; tejsodó jellegű

joghurtok; tejszín [tejtermékek]; tejszínhab; tejtermékalapú szendvicskrémek; tejtermékek; tejtermékekből készült

desszertek; tejtermékekből készült italok; teljes tej; vaj; vajhelyettesítők; vajkrém; joghurt italok; bundás

burgonyaszeletek; burgonya alapú rágcsálnivalók; burgonyából készült rágcsálnivalók; burgonyachipsek

rágcsálnivalóként; elsősorban baromfit tartalmazó fagyasztott ételek; elsősorban csirkéből álló fagyasztott ételek;

elsősorban halat tartalmazó fagyasztott ételek; elsősorban húst tartalmazó fagyasztott ételek; elsősorban tengeri

ételeket tartalmazó előre csomagolt fagyasztott főételek; növényi alapú snackek; rágcsálnivaló-keverékek,

amelyek feldolgozott gyümölcsöket és feldolgozott dióféléket tartalmaznak; rágcsálnivaló-keverékek szárított

gyümölcsökkel és feldolgozott diófélékkel; rágcsálnivalók, ropogtatnivalók; sajtalapú rágcsálnivalók; sajtos

 pálcikák; tofu-alapú rágcsálnivalók; zöldségalapú snack-ételek.

 ( 111 )  239.741

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01732

 ( 220 )  2022.07.01.

 ( 732 )  Tamás Veronika, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  ( 546 )

 ( 511 )  44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; manuálterapeuta - gyógytornász szolgáltatás, masszázs; masszázs és

terapeutikus masszázs; mélyszöveti masszázs; csillapító kezelés; a masszázzsal kapcsolatos információs

szolgáltatások; természetgyógyász szolgáltatás; egészséggel kapcsolatos tanácsadás; életmód tanácsadás;

 csoportos és egyéni tanácsadó programok.

 ( 111 )  239.742

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00707

 ( 220 )  2022.03.11.

 ( 732 )  Vitee Kereskedelmi és Tanácsadó Betéti Társaság, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Hi-Sculpt

 ( 511 )  44    Fényterápiás szolgáltatások; fogyással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fogyókúrás programok

tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi

klinikai szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; testsúlycsökkentési szolgáltatások; testsúlyszabályozással

kapcsolatos kezelés; bőrproblémák kezeléséhez kapcsolódó bőrgyógyászati szolgáltatások; bőrgyógyászati

szolgáltatások; lökéshullám-terápia; sebészeti kezelési szolgáltatások; sebészeti eszközökhöz kapcsolódó

tanácsadó szolgáltatások; arcápolási szolgáltatások; bőrápolási szolgáltatások; bőrápolással kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások emberek számára;

injekciós feltöltőkezelések kozmetikai célokra; karcsúsító kezelések; karcsúsító szalonok szolgáltatásai;

kollagénindukciós kezelési szolgáltatások [mikro-needling]; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások;

kozmetikai arckezelés; kozmetikai arckezelési szolgáltatások; kozmetikai elektrolízis; kozmetikai kezelés;

kozmetikai lézeres bőrkezelés; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai

test-, arc- és hajápoló szolgáltatások; kozmetikai vizsgálat; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

lézeres bőrfeszesítő szolgáltatások; lézeres bőrfiatalító szolgáltatások; lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés;

lézeres szőrtelenítési szolgáltatások; narancsbőr [cellulitisz] eltávolításával kapcsolatos egyéni gyógyászati

szolgáltatások; narancsbőr-kezelési szolgáltatások; szépségápolási kezelések; szépségápolási tanácsadás;
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szépségápolás emberek részére; szépségszalonok; szépségszalon szolgáltatások; szőrtelenítés elektrolízissel;

szőrtelenítő kezelések; szőrtelenítő szolgáltatások embereknek; tanácsadás a test- és szépségápolás területén;

végleges szőrtelenítési és szőrcsökkentő szolgáltatások; vérkeringés javításával kapcsolatos egyéni gyógyászati

szolgáltatások; visszerek kozmetikai lézerkezelése; zsírlebontással kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások;

emberi egészségügyi berendezések bérbeadása; gyógyászati és egészségügyi berendezések bérbeadása;

gyógyászati eszközök bérbeadása; bőrápoló berendezések kölcsönzése; emberi higiéniai és szépségápolási

berendezések bérbeadása; orvosi diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; diagnosztikai vagy kezelési

 célú orvosi vizsgálatok; regeneráló orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.743

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00833

 ( 220 )  2022.03.29.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  41    Műköröm oktatás.

 ( 111 )  239.744

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01606

 ( 220 )  2022.06.21.

 ( 732 )  Nordic Light Offices Trio Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda, Budapest

 Peisch András Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nordic Light Offices

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

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

 37    Építőipari szolgáltatások; építés; épületbontás; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

 bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  239.745

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00706

 ( 220 )  2022.03.11.

 ( 732 )  Revital Esztétikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Pomáz (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  Genesis

 ( 511 )  44    Fényterápiás szolgáltatások; fogyással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fogyókúrás programok

tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi

klinikai szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; testsúlycsökkentési szolgáltatások; testsúlyszabályozással

kapcsolatos kezelés; bőrproblémák kezeléséhez kapcsolódó bőrgyógyászati szolgáltatások; bőrgyógyászati

szolgáltatások; lökéshullám-terápia; sebészeti kezelési szolgáltatások; sebészeti eszközökhöz kapcsolódó

tanácsadó szolgáltatások; arcápolási szolgáltatások; bőrápolási szolgáltatások; bőrápolással kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások emberek számára;

injekciós feltöltőkezelések kozmetikai célokra; karcsúsító kezelések; karcsúsító szalonok szolgáltatásai;

kollagénindukciós kezelési szolgáltatások [mikro-needling]; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások;

kozmetikai arckezelés; kozmetikai arckezelési szolgáltatások; kozmetikai elektrolízis; kozmetikai kezelés;

kozmetikai lézeres bőrkezelés; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai

test-, arc- és hajápoló szolgáltatások; kozmetikai vizsgálat; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

lézeres bőrfeszesítő szolgáltatások; lézeres bőrfiatalító szolgáltatások; lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés;

lézeres szőrtelenítési szolgáltatások; narancsbőr [cellulitisz] eltávolításával kapcsolatos egyéni gyógyászati

szolgáltatások; narancsbőr-kezelési szolgáltatások; szépségápolási kezelések; szépségápolási tanácsadás;

szépségápolás emberek részére; szépségszalonok; szépségszalon szolgáltatások; szőrtelenítés elektrolízissel;

szőrtelenítő kezelések; szőrtelenítő szolgáltatások embereknek; tanácsadás a test- és szépségápolás területén;

zsírlebontással kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások; visszerek kozmetikai lézerkezelése; vérkeringés

javításával kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások; végleges szőrtelenítési és szőrcsökkentő

szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; bőrápoló berendezések kölcsönzése; emberi higiéniai és

szépségápolási berendezések bérbeadása; orvosi diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; diagnosztikai

 vagy kezelési célú orvosi vizsgálatok; regeneráló orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.746

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00838

 ( 220 )  2022.03.30.

 ( 732 )  Büttner Borászat Kft., Káptalantóti (HU)

 ( 541 )  RAKLAP BOR-BÁR

 ( 511 )   43    Vendéglátás, étel és italellátás.

 ( 111 )  239.747

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00841

 ( 220 )  2022.03.30.

 ( 732 )  Royal-Kert Kft., Veszprém (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Út- és járdatisztító gépek.

 12    Járművek és szállítóeszközök, földi járművek és szállítóeszközök; traktorok; elektromos traktorok

 [járművek].

  28    Játszótéri berendezések, felszerelések gyrekeknek.

  44    Kertészet, kertészkedés; parkosítás; kertészeti szolgáltatás.

 ( 111 )  239.748

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01484

 ( 220 )  2022.06.02.
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 ( 732 )  Szilágyi Szidónia Katalin, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üveg, porcelán, ezüst- és fémtárgy, lakástextil valamint lakberendezési áruk kiskereskedelmi szolgáltatása.

 ( 111 )  239.749

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 00723

 ( 220 )  2022.03.17.

 ( 732 )  Domnanics Szilvia, Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 )  Kence Kelepce

 ( 511 ) 3    Kozmetikumok; körömlakklemosók [kozmetikumok]; hidratálók [kozmetikumok]; napozókészítmények

[kozmetikumok]; testkrémek [kozmetikumok]; arclemosók [kozmetikumok]; bőrápoló kozmetikumok;

körömápoló kozmetikumok; ajakfilcek [kozmetikumok]; szépségápoló kozmetikumok; tonikok [kozmetikumok];

funkcionális kozmetikumok; természetes kozmetikumok; aknetisztító kozmetikumok; arctonikok

[kozmetikumok]; körömerősítők [kozmetikumok]; testolajok [kozmetikumok]; szemfestő kozmetikumok;

testfestékek (kozmetikumok); kozmetikumok szemöldökhöz; napolajok [kozmetikumok]; bőrmaszkok

[kozmetikumok]; kozmetikumok szempillához; öregedés elleni kozmetikumok; önbarnító készítmények

[kozmetikumok]; kozmetikumok olajok formájában; napvédő krémek [kozmetikumok]; barnító zselék

[kozmetikumok]; készítmények napozáshoz [kozmetikumok]; folyékony krémek (kozmetikumok); keratint

tartalmazó kozmetikumok; panthenolt tartalmazó kozmetikumok; hialuronsavat tartalmazó kozmetikumok;

lágyító készítmények [kozmetikumok]; bőrpuhító tisztítók [kozmetikumok]; kompakt púderek [kozmetikumok];

kozmetikumok porok formájában; kozmetikumok szemhéjfesték formájában; nem gyógyhatású kozmetikumok;

kozmetikumok tejek formájában; bőrön használt kozmetikumok; éjszakai krémek [kozmetikumok];

kozmetikumok egyéni használatra; készletben árusított kozmetikumok; szemhéjtusok, szemkihúzók

[kozmetikumok]; kozmetikumokkal átitatott kendők; kozmetikumok és kozmetikai készítmények; bőrirritáció

elleni szérumok [kozmetikumok]; színes kozmetikumok a bőrre; kozmetikumokkal impregnált tisztító párnák;

 nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; száraz bőr ápolására szolgáló kozmetikumok.

 ( 111 )  239.750

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 20 03378

 ( 220 )  2020.11.10.

 ( 732 )  Magyar Vitorlás Akadémia NKFT., Balatonfüred (HU)

 ( 541 )  Kék Csillag Kikötőminősítési Védjegyrendszer

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

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

 ( 111 )  239.751

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01589

 ( 220 )  2022.06.20.

 ( 732 )  Koltai Viktor, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  VIONN GO

 ( 511 )  9    Vadriasztó síp (biztonsági, védelmi és jelzőkészülékek).
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 ( 111 )  239.752

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01588

 ( 220 )  2022.06.20.

 ( 732 )  Koltai Viktor, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Vadriasztó síp (biztonsági, védelmi és jelzőkészülékek).

 ( 111 )  239.753

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01591

 ( 220 )  2022.06.20.

 ( 732 )  Indectis Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Galamb András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Csendes borok; fehér habzóborok; fehérbor; rozé borok; vörösbor; bor alapú italok; égetett szeszesitalok;

desztillált röviditalok; alkoholos keserű aperitifek; koktélok; elkészített alkoholos koktélok; bor alapú aperitifek;

 alacsony alkoholtartalmú italok.

 35    Árubemutatás; árubemutatók szervezése eladási célokra; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra;

árubemutatók szervezése reklámozási célokra; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; promóciós, reklám célú árubemutatás; termékek és szolgáltatások bemutatása; értékesítési bemutatók;

 alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével).

  39    Árucsomagolás; ajándékcsomagolás.

  41    Előadások szervezése.

  43    Italszolgáltatással kapcsolatos tanácsadás.

 ( 111 )  239.754

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01608

 ( 220 )  2022.06.21.

 ( 732 )  AJTÓHÁZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Karácsony Bálint, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Ajtókeretek, ajtótokok fából; ajtókeretek, ajtótokok nem fémből; ajtókeretek, nem fémből; ajtók, nem

fémből; fa ajtók; vinyl ajtók; üvegpanelek ajtókhoz; keretek (nem fémből) üvegezett ajtókhoz; üvegezett ajtók

[nem fém keret]; üveges ajtók nem fémből; elválasztó ajtók nem fémből; külső ajtók nem fémből; belső ajtók

 nem fémből; ajtópanelek, nem fémből; nemfém biztonsági ajtók; tolóajtók, nem fémből.

 ( 111 )  239.755
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 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 21 04090

 ( 220 )  2021.12.02.

 ( 732 )  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., Wilmington, DE (US)

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

 ( 541 )  PALL MALL KLASSZIKUS

 ( 511 )  34    Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; sodorható dohány; pipadohány; dohánytermékek; dohánypótlók

(nem gyógyászati célokra); szivarok; szivarkák; öngyújtók dohányzóknak; szivargyújtók dohányzóknak; gyufák;

dohányzási cikkek; cigarettapapír; cigarettacsövek; cigarettaszűrők; zsebben hordható berendezések cigaretták

sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez; elektronikus cigaretta; elektronikus

 cigaretta-folyadékok; felfűtendő dohánytermékek.

 ( 111 )  239.756

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 21 02200

 ( 220 )  2021.06.02.

 ( 732 )  EP Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Kézműves édességek, csokoládé termékek.

 35    Kézműves édességek, csokoládé termékek reklámozása; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi

 adminisztráció.

 ( 111 )  239.759

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01404

 ( 220 )  2022.05.26.

 ( 732 )  Optimus Hill Kft., Biatorbágy (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Eredetmegjelöléssel védett borok; pezsgős borok.

 ( 111 )  239.760

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01801

 ( 220 )  2022.07.07.

 ( 732 )  NEXT STOP Ingatlanüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken;
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titkári és irodai szolgáltatások; titkársági szolgáltatások; üzleti titkársági szolgáltatások; üzleti ügyintézések;

recepciós szolgáltatások látogatók számára [irodai tevékenység]; üzleti adminisztráció; üzleti adminisztrációs

 szolgáltatások.

 36    Ingatlanügyletek; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek

szolgáltatásai; vagyonkezelés, tulajdon menedzsment; ingatlan bérbeadási ügyintézés; irodahelyiségek

bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; irodák [ingatlanok] bérbeadása; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés;

ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadása; ingatlankezelési szolgáltatások;

 ingatlanmenedzsment.

 ( 111 )  239.761

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 21 03598

 ( 220 )  2021.10.19.

 ( 732 )  Smartopert Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Tanács Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  Okosotthon Guru

 ( 511 )   37    Épület-automatizálási berendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás.

 41    Szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; automatikával kapcsolatos oktató

 tanfolyamok.

 ( 111 )  239.762

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 00497

 ( 220 )  2022.02.18.

 ( 732 )  International Hotel Investments p.l.c., Floriana (MT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató klubok szolgáltatásai; zenés szórakoztatás; szórakozáshoz

kapcsolódó foglalási, jegyértékesítő szolgáltatások; létesítmények biztosítása szórakoztatási célokra; élő

szórakoztatási szolgáltatások; szórakozási, szórakoztatási információk; jegyfoglalás szórakozóhelyekre; éjszakai

klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; üdülőközpontok szórakoztatási szolgáltatásai; szállodák által

biztosított szórakoztatási szolgáltatások; diszkókban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; helyiségek biztosítása

szórakoztatási célokra; esküvői szórakoztatás megszervezése; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más

szórakoztató rendezvényekre; kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások; kulturális és művészeti

 rendezvények szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése.

 43    Szállodai szolgáltatások; szállodák; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai éttermi szolgáltatások;

szállodai catering szolgáltatások; szállodai szobafoglalással, szállásfoglalással kapcsolatos szolgáltatások;

szállodai szállás megszervezése; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai

szálláshely biztosítása; helyfoglalás szállodákban; szállodai helyfoglalással kapcsolatos szolgáltatások; szállodai

szobafoglalási szolgáltatások; szállodai szállásfoglalás; szállodákkal kapcsolatos információk; foglalási

szolgáltatások szállodák számára; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások

az interneten keresztül; utazási irodák szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez; hotelinformáció nyújtása

weboldalon keresztül; konzultációs szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; szállodákkal

kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás;

szállodakomplexumok; nyaralók bérbeadása; üdülők bérbeadása; vendégházakkal és panziókkal kapcsolatos

szolgáltatások; éttermi, vendéglői, kocsmai, kávézói, önkiszolgáló éttermi és catering szolgáltatások; szállodai,
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szállásfoglalási, éttermi, vendéglői, kocsmai, kávézói, önkiszolgáló éttermi és catering szolgáltatásokkal

kapcsolatos tanácsadási, konzultációs és tájékoztatási szolgáltatások; szállodai, szállásfoglalási, éttermi,

vendéglői, kocsmai, kávézói, önkiszolgáló éttermi és catering szolgáltatásokkal kapcsolatos kölcsönzési,

bérbeadási és lízing szolgáltatások; szállásfoglalás; éttermi asztalfoglalás; konferenciatermek biztosítása;

 létesítmények biztosítása konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez.

 ( 111 )  239.763

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01516

 ( 220 )  2022.06.08.

 ( 732 )  Home Box Office, Inc., New York, NY (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  Sárkányok háza

 ( 511 ) 9    Televíziós filmdrámákat tartalmazó videófelvételek; televíziós filmdrámasorozatokat tartalmazó letölthető

videófelvételek; 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.

 25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; ruházat, nevezetesen ujjatlan felsők, pólók, kapucnis pulóverek és

kapucnis felsők, utcai viselet, felsőruházat, fehérneműk, női alsóneműk, alsóruházat, melltartók, hálóingek,

hálópólók, pizsamák, hálóruhák, trikók [alsónemű], kombinék, harisnyaáruk, kötöttáruk, alsóneműk, köntösök,

harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók, hétköznapi viselet, nadrágok, mellények, dzsekik, melegítőnadrágok,

ingek, sálak, kabátok, farmerek, zoknik, fürdőruhák és fürdőköpenyek; sportruházat, nevezetesen sportingek,

sportnadrágok, sportmezek, pulóverek, szvetterek, kapucnis kabátok; melegítőfelsők, melegítőalsók; hálóruházat;

köntösök; kalapáruk, nevezetesen kalapok, napellenzők és sapkák; lábbelik; zoknik; halloween és álarcos

 jelmezek.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások folytatásos televíziós filmdrámasorozatok formájában; szórakoztató

információk, hírek és kommentárok biztosítása online globális számítógépes hálózaton keresztül; interaktív online

szórakoztatás nem letölthető fényképes, videó-, audio- és prózai bemutatókat, videóklipeket és egyéb multimédiás

anyagokat tartalmazó weboldal formájában, televíziós filmdrámasorozatokból származó vagy ahhoz kapcsolódó

 tartalommal; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  239.764

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01737

 ( 220 )  2022.07.04.

 ( 732 )  Clavisagency Irodalmi Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár F. Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szószóró

 ( 511 )  9    Internetről letölthető digitális könyvek; elektronikus könyvek; letölthető elektronikus könyvek.

  35    Publikációs célú szerkesztői szolgáltatások.

 41    Színházi előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; színházi előadások, animációs és élő

egyaránt; színházi előadások bemutatása; színházi előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi
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produkciók; irodalmi ügynökségek szolgáltatásai; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; művészek

 fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); zenei rendezvények szervezése.

 ( 111 )  239.765

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01725

 ( 220 )  2022.07.01.

 ( 732 )  Csomag Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  10    Felnőtteknek szánt szexuális segédeszközök; műpéniszek [felnőtteknek szánt szexuális segédeszközök];

pénisznövelők, mint szexuális segédeszközök felnőtteknek; szexuális segédeszközök; vibrátorok, mint felnőtt

 szexuális segédeszközök.

  35    Szexuális segédeszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.766

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01530

 ( 220 )  2022.06.10.

 ( 732 )  Égner József, Budapest (HU)

 ( 541 )  GOLDERADO

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

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

 ( 111 )  239.767

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 00708

 ( 220 )  2022.03.11.

 ( 732 )  Burzi Zsolt, Vác (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  21    Cipzáras neoprén palacktartók; uzsonnás dobozok; hőszigetelő táskák élelmiszerekhez vagy italokhoz;

 izotermikus táskák; neoprén uzsonnás táska.

 ( 111 )  239.768

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01090

 ( 220 )  2022.04.25.

 ( 732 )  Sauna König Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Dr. NAGY Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

 ( 541 )  SAUNA KING

 ( 511 )   40    Szauna építésére szolgáló famegmunkálás.

 ( 111 )  239.769

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01927

 ( 220 )  2022.07.20.

 ( 732 )  Pek-Snack Kft., Igal (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pek-Snack
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 ( 511 )  30    Pékáruk; perecek; zsemlefélék; gluténmentes pékáruk; készítmények pékáruk készítéséhez; csokoládés

töltelékek pékárukhoz; gyümölccsel töltött kenyerek, pékáru; feldolgozott gabonák, keményítő és az ezekből

készült áruk, pékáruk és élesztők; bagelek [péksütemények]; friss péksütemények; pekándiós rúd [édesség];

mákos péksütemények; pasty [töltött péksütemény]; töltött sós péksütemények; csokis párnák [péksütemények];

leveles tésztából készült péksütemények; sütemények; süteményrudak; sütemény kosárkák; sütemény tészták;

reggeli sütemények; sós sütemények; fagyasztott sütemények; tartós sütemények; csokoládés sütemények; krémes

sütemények; epres sütemények; mandulás sütemények; vegán sütemények; gyümölcskenyerek, gyümölcsös

sütemények; gyümölcsöt tartalmazó sütemények; brownie (csokoládés sütemények); csokoládétorták, csokoládés

sütemények; krémeket tartalmazó sütemények; liszt alapú sütemények; kölesből készült sütemények;

zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; tejszínes, krémes sütemények, torták; csokoládéval bevont

sütemények, torták; fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; fagyasztott, hússal töltött sütemény/tészta;

zöldséget és húst tartalmazó sütemények; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények);

ostyarúd [keksz]; kekszek, rágcsálnivalók; sós kekszek; graham kekszek; maláta kekszek; omlós kekszek;

hagymás kekszek; malátás kekszek; aprósütemények, kekszek; sajtos kekszek; sós aprósütemények, kekszek;

sajttal ízesített sós kekszek; sajttal töltött sós kekszek; fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez;

feldolgozott gabonafélékből készült sós kekszek; graham kekszből készült vajas tészta; teljes kiőrlésű

rágcsálnivalók; teljes kiőrlésű kenyerek; reggeli gabonafélék, zabkása, búzadara; kávé; kávé tejjel; koffeinmentes

kávé; ízesített kávék; tejes kávéitalok; kávé alapú italok; fagylalt; fagylaltos édességek; fagylaltos sütemények;

 jégkrémek, fagylaltok; fagylalttölcsérek; gyümölcsös sütemények/torták.

 43    Kávézói szolgáltatások; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; szállást és reggelit biztosító

szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; ételek és italok

szolgáltatása éttermi vendégek számára; étel és ital catering; snack-szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok;

kávéházak; bisztró [büfé] szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; étkeztetés gyorsbüfékben; kültéri étkeztetési

 szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; borozói szolgáltatások.

 ( 111 )  239.770

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 00635

 ( 220 )  2022.03.06.

 ( 732 )  Damenija Csaba, Tahitótfalu (HU)

 ( 541 )  Dozzi

 ( 511 )  29    Szalámi; füstölt kolbászok; kolbász; kolbászok; kolbásztermékek; levegőn szárított kolbászok; nyers

 kolbász.

 ( 111 )  239.771

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01721

 ( 220 )  2022.06.30.

 ( 732 )  Bognár Ildikó Rita, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Török Réka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés;

ingatlanügynökség; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos

ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek;

 irodahelyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása.
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 ( 111 )  239.772

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01197

 ( 220 )  2022.05.05.

 ( 732 )  Szász Brigitta, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomatok; grafikai nyomatok; színes nyomatok; művészeti grafikai nyomatok; nyomatok képek

formájában; dekorációs és művészeti anyagok és hordozók; művészeti alkotások és szobrocskák papírból és

 kartonból, építészmodellek; képek; művészi képek; festmények [képek], keretezve vagy anélkül.

 20    Bútorok és lakberendezési tárgyak; ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; párnák, díszpárnák;

műanyag szobrok; gipszből készült szobrok; viaszból készült szobrok; fából készült szobrok; műanyagból készült

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

dísztárgyak [szobrok] viaszból; díszítőelemek fából; asztalközép [díszek] fából; fából készült plakettek,

 dísztáblák; művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból.

 25    Ruházat, lábbelik és fejfedők részei; ruházati cikkek; alsónemű és hálóruházat; alsók csecsemőknek; alul

összepatentozható body-k, kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; alsórészek [ruházat]; baba

overallok; csecsemőruházat; csecsemő felsőruházat; csecsemőkelengyék, babakelengyék; egyrészes kisgyermek-

és csecsemőruhák; felsők csecsemőknek; férfi, női és gyermek ruházat; gyereknadrágok; gyermekruházat;

 kisgyermek ruházat; rugdalózók.

 ( 111 )  239.774

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01087

 ( 220 )  2022.04.25.

 ( 732 )  Sághy Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások];

művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

szolgáltatások; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása;

oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; partik tervezése [szórakoztatás]; show-műsorok

 készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  239.776

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 02123

 ( 220 )  2022.08.17.

 ( 732 )  MBS Equipment Hungary Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Visionteam

 ( 511 ) 9    35 mm-es kamerák; 360 fokos fényképezőgépek; akciókamerák; állványok fényképezőgépekhez; azonnali

képkészítésre szolgáló fényképezőgépek; asztrofotográfiai lencsék; digitális fényképezőgépek ipari

felhasználásra; digitális kamerák; digitális kamerák, fényképezőgépek; digitális kompakt fényképezőgépek;

digitális tükörreflexes [DSLR] fényképezőgépek; elektronikus képalkotó készülékek; fedélzeti kamerák;

fényképészeti eszközök; fényképészeti felmérő eszközök; fényképészeti állványok; fényforrások [villanólámpák]

fényképészeti használatra; fényképészeti fényesítő berendezések; fényképészeti fényvisszaverő lemezek;

fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk;

fényképészeti lencsék; fényképezőgép lencsék; fényképezőgépek, kamerák; fényképkészítő eszközök, műszerek;

fényképnyomatokat készítő berendezések; fényképmásoló berendezések; filmlencsék; filmtekercs dobozok;

halszemoptikák kamerákhoz; gyors szkenner kamerák; háttérvásznak [fényképészet]; infravörös kamerák; kamera

táskák, fényképezőgép táskák; kamerák járművekhez; kamerák okostelefonokhoz; kameralencse-adapterek;

kameralencse foglalatok; kamerás szemüvegek; képalkotó, leképező készülékek; képfeldolgozó készülékek;

képprocesszorok; képrögzítő készülékek; képstabilizátorok; képszintetizátorok; konferenciakamerák; lemezes

fényképezőgépek; lencse szűrők [fényképezőgépekhez]; lencsevédők; lencsevédők [fényképezőgépekhez];

lencsevédő sapkák fényképezőgépekhez; nagyító készülékek [fényképészet]; nyeles vakuk; önkioldók

[fényképezőgépekhez]; rögzítők fényképezőgépekhez; sisakkamerák; sötétkamrák [fényképészet]; testkamerák;

tükörnélküli kamerák; vakuk [fényképészet]; vaku berendezések; 360 fokos videokamerák; 360 fokos kilátást

biztosító videoprocesszorok járművekhez; állványok videokamerákhoz; autós videokamerák; digitális

videokamerák; digitális videó rögzítők; filmfelvevők; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmfelvevő gépek

és berendezések; filmfelvevő berendezések; filmkamerák; filmgyártó berendezések; filmszerkesztő/-vágó vetítők;

 filmvágó készülékek; eszközök kamerák, fényképezőgépek felszereléséhez.

 11    Dekorációs célú, gázzal működő világítókészletek; dekorációs fények, világítóeszközök; dekorációs

gázvilágítás; dekoratív világítókészletek; elektromos beltéri világító berendezések; elektromos beltéri világító

készülékek; elektromos kézilámpák [nem fényképészeti célokra]; elektromos lámpák beltéri világításhoz;

dekoratív elektromos világító berendezések; elektromos világító berendezések; elektromos világítótestek;

fénycsövek; fénycsövek világításra; fénycsöves világítás; fénycsöves világítótestek; fényhidak; fénykibocsátó

diódás [LED-es] világítóberendezések; fényprojektorok; fényszalagok; fényszóró izzók; fénytömlők; filmes

színpadi világító készülékek; filmezéshez használt projektorok; filmforgatási helyszíneken használt

világítóberendezések; függőlámpák; halogén világítástechnikai szerelvények színpadi használatra; halogén

lámpák; hangulatlámpák; hordozható lámpák [világításhoz]; hordozható kézilámpák [világításhoz]; kompakt

fénycsövek [CFL]; elektromos lámpák kültéri világításhoz; kültéri világítás; kültéri lámpák; lámpaállványok;

lámpaernyők; lámpaoszlopok; láng nélküli fénykibocsátó diódás [LED-es] gyertyák; LED-es világítóeszközök;

LED-es világítószerelvények; LED-es villanófények; LED-lámpák; nagy intenzitású kisülési lámpatestek,

lámpák; nagy intenzitású keresőlámpák, keresőfények; organikus fénykibocsátó diódás (OLED-es)

világítóberendezések; reflektor lámpák, fémhalogén fényvetők; reflektor lámpák; projektor lámpák; reflektorok

fényszabályozáshoz; reflektorok nagy területet bevilágító világítótestekhez; reflektoros izzók; stroboszkópok

[fény effektek]; stroboszkópos lámpák [dekoratív]; stúdiólámpák; világítástechnikai berendezések; világító

berendezések; világító díszek [szerelvények]; világító panelek; világítóberendezések; világítóegységek;

 villanykörték; villanylámpák.

 41    Élő előadások bemutatása; élő előadások készítése; élő karácsonyi zenei produkciók bemutatása; élő show-k

készítése; élő show-k rendezése; élő showműsor készítési szolgáltatások; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő

szórakoztató események rendezése; élő szórakoztató események bemutatása; élő szórakoztató műsorok

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

zenés szolgáltatások; zenés előadások; színdarabok készítése; színdarabok rendezése; zenés előadások szervezése;

zenés show-k rendezése; audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; audio/vizuális bemutatók készítése;

audio-szalagok [hangkazetták] vágása; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások;
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audiovizuális felvételek készítése; drónos fényképezési szolgáltatások; drónos videózási szolgáltatások; előre

felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek készítése; feliratozás;

fényképészeti filmvágás; fényképészet; fényképszerkesztés; filmek és videofilmek gyártása; filmes és zenei

produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; filmgyártás; filmformátumok kidolgozása; filmgyártáshoz szükséges

felszerelések, létesítmények biztosítása; filmgyártási szolgáltatások; filmkészítés stúdiókban; filmszerkesztés,

vágás; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang-

és videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videoszerkesztési

szolgáltatások; hang- és zenefelvételek készítése; mikrofilmezés; mikrofilmezési szolgáltatások;

mozifilm-gyártási szolgáltatások; mozifilmek gyártása; moziadaptáció és vágás; mozifilmek készítése;

mozifilmek vágása; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; nyers audiofelvételek készítése;

portréfényképezés; próbahelyiség [felvevő] biztosítása stúdiókban; show-k és filmek készítése; stúdió

szolgáltatások videók rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások mozifilmek rögzítéséhez; stúdiószolgáltatások;

stúdiószolgáltatások filmfelvételekhez; stúdiószolgáltatások televíziók számára; szórakoztatási célú filmgyártás;

szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; szórakoztató anyagok készítése videók formájában;

szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában;

szórakoztató hangfelvételek gyártása; szórakoztató televíziós műsorok készítése; szórakoztató videoszalagok

készítése; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel

útján; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós

show-műsor készítés/rendezés; televíziós műsortervezés [ütemezés]; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós

szórakoztató műsorok készítése; tévé műsorok készítése; tv-műsorok szerkesztése [vágása]; videofelvételek

készítése; videofelvételek szerkesztése; videofilmekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; videofilmgyártás;

videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások; videoberendezések vagy audioberendezések

működtetése rádió- és televízió-műsorok gyártásához; videó szerkesztés; video- és DVD-filmgyártás; videók

gyártása; videók, videofelvételek készítése; videorögzítés; szakmai képzés, betanítás; sport- és kulturális

tevékenységek; audiovizuális és fényképészeti berendezések és felszerelések bérbeadása; díszemelvények

kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; előadóművészeti létesítmények bérbeadása; film-

vagy televíziós díszlet kölcsönzése; filmes kellékek kölcsönzése; jelmezkölcsönzés [színházi vagy jelmezbáli];

létesítmények bérbeadása televíziós műsorok készítéséhez; színpadi díszletek kölcsönzése; színpadi

világításvezérlők bérbeadása; színpadi világító felszerelések bérbeadása; szórakoztató berendezések és

készülékek kölcsönzése; televízióstúdió díszleteinek bérbeadása; világítás bérbeadása filmkulisszákhoz; világítás

bérbeadása színházi előadásokhoz; világítás bérbeadása televíziós felvételekhez; világítóberendezések bérbeadása

televízió-stúdióknak; világítóberendezések bérbeadása színházak számára; világítóberendezések bérbeadása

színpadi felszerelésekhez; világítóberendezések bérbeadása moziforgatáshoz vagy filmstúdióknak;

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; videofelvevők kölcsönzése;

mozifilm-berendezések kölcsönzése, bérbeadása; televíziós kamerák kölcsönzése; televíziós világítóberendezések

kölcsönzése; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; kamerák kölcsönzése;

mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; hang- és videofelvevő készülékek

 kölcsönzése; videofelszerelések kölcsönzése; audio és videó berendezések kölcsönzése; szórakoztatás.

 ( 111 )  239.777

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01620

 ( 220 )  2022.06.22.

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

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

 ( 541 )  Apenta+ Elements Superfruit Splash

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
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italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];

smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss

gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök

 limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 111 )  239.778

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01802

 ( 220 )  2022.07.07.

 ( 732 )  Michael Zukernik, Zürich (CH)

 ( 740 )  Dr. Sándor Éva, Budapest

 ( 541 )  FERENC FRICSAY CONDUCTING COMPETITION

 ( 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.

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

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

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

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

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

 ( 111 )  239.779

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 02183

 ( 220 )  2022.08.25.

 ( 732 )  Kovács Vilmos, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 kövezés; cementlapok.

 ( 111 )  239.780

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01672

 ( 220 )  2022.06.28.
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 ( 732 )  dr. Folly Réka, Badacsonytomaj (HU)

 ( 740 )  Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Follyum

 ( 511 )  30    Tea, tea alapú italok, tea alapú italok tejjel, teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek, teák [nem

 gyógyászati használatra], teapótlók, jeges tea.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok,

alkoholmentes teaízű italok, ásványvíz [italok], asztali vizek, limonádék, szénsavas víz, szódavíz, szódavizek,

 szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz, üdítőitalok, vizek [italok], zöldséglevek [italok].

  33    Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok [sörök kivételével], aperitifek, bor alapú italok, borok.

 ( 111 )  239.781

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01673

 ( 220 )  2022.06.28.

 ( 732 )  Dósa Márton, Budapest (HU)

 ( 541 )  Funky-arcok

 ( 511 )  16    Asztalszámot jelző nyomtatott papírok különleges rendezvényeken való használatra; nyomtatott

 belépőjegyek rendezvényekre.

 35    Közösségi vásárlás megszervezése; reklámozási és marketingszolgáltatások közösségi médián keresztül

biztosítva; online közösségi gazdálkodási szolgáltatások; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények

promóciójának megszervezése; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi

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

rendezvények promóciója; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos

 szolgáltatások.

  36    Jótékonysági adománygyűjtő rendezvények szervezése.

 41    Közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közösségi kulturális rendezvények szervezése;

szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztató rendezvények szervezése formájában; ceremóniamesteri

szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; élő

szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és

kulturális rendezvényekhez; jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és

sporttevékenységekhez, illetve -rendezvényekhez; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási

szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások kulturális

rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős rendezvényekre; jegyinformációs

szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; jegyvásárlási szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez;

kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális

rendezvények szervezése és lebonyolítása; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges

rendezvényekre; szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése;

szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalási

és előjegyzési szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; táncos rendezvények; táncos

rendezvények szervezése; zenei rendezvények szervezése; vállalati rendezvények (szórakoztatás); zenés

 szórakoztató rendezvények szervezése; webrádiós szórakoztatási szolgáltatások.

 45    Letölthető mobilalkalmazások révén elérhető online közösségi hálózatépítő szolgáltatások; online közösségi

 hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  239.782

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01674

 ( 220 )  2022.06.28.

 ( 732 )  dr. Folly Réka, Badacsonytomaj (HU)
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 ( 740 )  Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gink-go!

 ( 511 )  30    Tea, tea alapú italok, tea alapú italok tejjel, teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek, teák [nem

 gyógyászati használatra], teapótlók, jeges tea.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok,

alkoholmentes teaízű italok, ásványvíz [italok], asztali vizek, limonádék, szénsavas víz, szódavíz, szódavizek,

 szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz, üdítőitalok, vizek [italok], zöldséglevek [italok].

  33    Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok [sörök kivételével], aperitifek, bor alapú italok, borok.

 ( 111 )  239.783

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01675

 ( 220 )  2022.06.28.

 ( 732 )  dr. Folly Réka, Badacsonytomaj (HU)

 ( 740 )  Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest XII.

 ( 541 )  Folly Herba

 ( 511 )  30    Tea, tea alapú italok, tea alapú italok tejjel, teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek, teák [nem

 gyógyászati használatra], teapótlók, jeges tea.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok,

alkoholmentes teaízű italok, ásványvíz [italok], asztali vizek, limonádék, szénsavas víz, szódavíz, szódavizek,

 szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz, üdítőitalok, vizek [italok], zöldséglevek [italok].

  33    Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok [sörök kivételével], aperitifek, bor alapú italok, borok.

 ( 111 )  239.784

 ( 151 )  2023.01.19.

 ( 210 )  M 22 01679

 ( 220 )  2022.06.28.

 ( 732 )  dr. Folly Réka, Badacsonytomaj (HU)

 ( 740 )  Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest XII.

 ( 541 )  Folly spring

 ( 511 )  30    Tea, tea alapú italok, tea alapú italok tejjel, teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek, teák [nem

 gyógyászati használatra], teapótlók, jeges tea.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok,

alkoholmentes teaízű italok, ásványvíz [italok], asztali vizek, limonádék, szénsavas víz, szódavíz, szódavizek,

 szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz, üdítőitalok, vizek [italok], zöldséglevek [italok].

  33    Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok [sörök kivételével], aperitifek, bor alapú italok, borok.

 ( 111 )  239.785

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01761

 ( 220 )  2022.07.04.

 ( 732 )  Ambrus Éva, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
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  20    Fából készült figurák; gyantából készült figurák.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 ( 111 )  239.786

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01766

 ( 220 )  2022.07.05.

 ( 732 )  Nagy Richárd, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Úszók [horgászfelszerelés]; parti horgászbot-támaszok; merítőhálók horgászáshoz; kapásérzékelők

[horgászfelszerelés]; kapásjelzők [horgászfelszerelés]; horgok horgászathoz; horgászzsinórok, horgászdamilok;

horgászzsinór-toldalékok; horgászvillantók; horgászorsók; horgásztáskák; horgászorsó tartók;

horgászfelszerelések; horgászfelszerelés tárolására alkalmas dobozok; horgászelőkék; horgászcsalik;

horgászcsali-dobozok [horgászati cikkek]; horgászbottartók; horgászbotok; horgászbot tartó állványok;

horgászathoz kialakított táskák; horgászathoz használt kapásriasztók; horgász nehezékek; horgász horgok;

 horgász előkék; etetőanyagok horgászathoz.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: horgászkések, horgászfogók, horgászszékek, horgász sátrak, lábbelik horgászathoz,

horgászsapkák, horgászmellények, horgászingek, fejfedők horgászathoz, úszók [horgászfelszerelés], parti

horgászbot-támaszok, merítőhálók horgászáshoz, kapásérzékelők [horgászfelszerelés], kapásjelzők

[horgászfelszerelés], horgok horgászathoz, horgászzsinórok, horgászdamilok, horgászzsinór-toldalékok,

horgászvillantók, horgászorsók, horgásztáskák, horgászorsó tartók, horgászfelszerelések, horgászfelszerelés

tárolására alkalmas dobozok, horgászelőkék, horgászcsalik, horgászcsali-dobozok [horgászati cikkek],

horgászbottartók, horgászbotok, horgászbottartó állványok, horgászathoz kialakított táskák, horgászathoz használt

 kapásriasztók, horgász nehezékek, horgász horgok, horgász előkék, etetőanyagok horgászathoz.

 ( 111 )  239.787

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01769

 ( 220 )  2022.07.05.

 ( 732 )  Matyi Alexandra, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Alex Suli

 ( 511 )  9    Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.

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

 kivételével; tanítási és oktatási anyagok.

 ( 111 )  239.788

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01770

 ( 220 )  2022.07.05.

 ( 732 )  Matyi Alexandra, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  9    Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.

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

 kivételével; tanítási és oktatási anyagok.

 ( 111 )  239.789

 ( 151 )  2023.01.19.

 ( 210 )  M 22 01772

 ( 220 )  2022.07.06.

 ( 732 )  Matyi Alexandra, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.

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

 kivételével; tanítási és oktatási anyagok.

 ( 111 )  239.790

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01773

 ( 220 )  2022.07.06.

 ( 732 )  Hegyi Éva, Balatonalmádi (HU)

 ( 541 )  TMO Ingatlaniroda

 ( 511 )  36    Épületek adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; épületkomplexumokkal kapcsolatos

ingatlankezelési szolgáltatások; föld ingatlan kezelés; föld ingatlan kezeléssel kapcsolatos tájékoztatás; földek

bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan

bérbeadási ügyintézés; ingatlan értékbecslés; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlan lízing és bérleti

megállapodások ügyintézése; ingatlanérték-becslés; ingatlanirodák [apartmanok]; ingatlanközvetítés;

ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására;

ingatlannal és telekkel kapcsolatos ingatlanügyi tájékoztatás; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások;

ingatlanok bérbeadása; ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés;

ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanok kiválasztása és megvásárlása [mások megbízásából]; ingatlanok

listázási szolgáltatásai házbérléshez és lakásbérléshez; ingatlanokkal kapcsolatos számítógépesített információs

szolgáltatások; ingatlantanácsadás; ingatlanügyletek; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés;

ingatlanügynöki tevékenység; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek; ingatlanügynökségek szolgáltatásai

üzletek bérlésével és eladásával kapcsolatosan; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; interneten keresztül történő

ingatlanügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; irodák [ingatlanok] bérbeadása; irodai helyiségekkel kapcsolatos

ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi ingatlan kezelés; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos

ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó ügynökségek szolgáltatásai;

lakóingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; lakótelepekkel kapcsolatos ingatlankezelési

 szolgáltatások; szállások kiadásával foglalkozó irodák (ingatlantulajdonok); ügynökségek (ingatlan).
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 ( 111 )  239.791

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01862

 ( 220 )  2022.07.13.

 ( 732 )  CHAMPS PEST Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csányi & Zala Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  239.792

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01961

 ( 220 )  2022.07.26.

 ( 732 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

 ( 740 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki

tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési

szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás];

online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési

 hitelnyújtás; lakás-takarékpénztári szolgáltatások.

 ( 111 )  239.793

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01963

 ( 220 )  2022.07.26.

 ( 732 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

 ( 740 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki

tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési

szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás];

online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési

 hitelnyújtás; lakás-takarékpénztári szolgáltatások.

 ( 111 )  239.794

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01980

 ( 220 )  2022.07.29.

 ( 732 )  Buda András, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 )  NESHCAR

 ( 511 )  37    Autómosás; gépjármű tisztítás és fényezés; gépjárművek karbantartása; gépjárművek karbantartásával

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; gépjárművek teljeskörű tisztítása; gépkocsi tisztítás és autómosás;

járművek professzionális külső/belső takarítása; járművek rozsda elleni kezelése; személygépkocsik fényezése;
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kerámia bevonatok telepítése járművekre; bőr tisztítása és javítása; járművek fertőtlenítése; csiszolás és polírozás;

 kárpittisztítás.

 ( 111 )  239.795

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 02038

 ( 220 )  2022.08.08.

 ( 732 )  Yiwu Mingge Electric Appliance Co., Ltd., Yiwu (CN)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SOKANY

 ( 511 ) 8    Szakállnyírók; hajsütővasak; körömágybőr vágó csipeszek; kézi hajsütővasak; elektromos és nem elektromos

borotvák; elektromos körömreszelők; elektromos vagy nem elektromos körömfényesítők, körömpolírozók;

elektromos és nem elektromos hajnyíró gépek személyes használatra; elektromos vagy nem elektromos

körömvágók; manikűrkészletek; elektromos és nem elektromos szőrtelenítő eszközök; elektromos

manikűrkészletek; szempilla göndörítők; elektromos hajfonók; lézeres szőreltávolító készülékek, nem

 gyógyászati célra.

 ( 111 )  239.796

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 02043

 ( 220 )  2022.08.09.

 ( 732 ) ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Ópusztaszer (HU)

 ( 740 )  Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  239.797

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 02050

 ( 220 )  2022.08.09.

 ( 732 )  Penta Media Group Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gaál és Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ReSpawn

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  239.800

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01663

 ( 220 )  2022.06.27.

 ( 732 )  Darai Imre, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;

 ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; vagyonkezelés.

  45    Lakásfelügyelet, házfelügyelet.

 ( 111 )  239.801

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01762

 ( 220 )  2022.07.05.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés.

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

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

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

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

 nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és

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

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

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

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

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  239.802

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01771
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 ( 220 )  2022.07.06.

 ( 732 )  SK.DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); aperitifek; borok; bor alapú italok;

gyümölcstartalmú alkoholos italok, nem söralapú; gyümölcsborok, kevert alkoholos italok, nem söralapú;

 koktélok; szeszes italok.

 ( 111 )  239.803

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01776

 ( 220 )  2022.07.06.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés.

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

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

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

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

 nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és

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

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

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

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

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
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 ( 111 )  239.804

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01978

 ( 220 )  2022.07.28.

 ( 732 )  Kirnev Jevgenyij Zaharovics, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Esernyők és napernyők; sétapálcák; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök; bőr és

 bőrutánzatok; állatbőrök és irhák és az ebből készült termékek; lószerszámok, ostorok és ruházat állatoknak.

  25    Kalapáruk; ruházati cikkek; lábbelik; ruházat, lábbelik és fejfedők részei.

 ( 111 )  239.808

 ( 151 )  2023.01.19.

 ( 210 )  M 22 01498

 ( 220 )  2022.06.07.

 ( 732 )  HÁZAK ÁSZA Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Erkel András, Budapest

 ( 541 )  Nivo.

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

A rovat 138 darab közlést tartalmaz. 
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