
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 21 03989

 ( 220 ) 2021.11.23.

 ( 731 )  Új Ház Zrt., Tényő (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) újház

 ( 511 )  35    Építőipari berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építőipari berendezésekkel

kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; építőipari berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; beszerzéssel kapcsolatos tanácsadás; beszerzéssel kapcsolatos online tanácsadás; fogyasztói

termék tanácsadás; online fogyasztói termék tanácsadás; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak

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

kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók számára termékek és szolgáltatások kiválasztásával

kapcsolatban; online kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók számára termékek és szolgáltatások

kiválasztásával kapcsolatban; megvásárolni szánt termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás

és tanácsadás a fogyasztók számára; megvásárolni szánt termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos online

információnyújtás és online tanácsadás a fogyasztók számára; termékek és szolgáltatások bemutatása; termékek

és szolgáltatások online bemutatása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása interneten;

 kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; online rendelési szolgáltatások.

 36    Ingatlanberuházási tanácsadás; online ingatlanberuházási tanácsadás; beruházási tanácsadás; online

beruházási tanácsadás; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó online

tanácsadási szolgáltatások; ajándékutalványok kibocsátása; fizetésre alkalmas ajándékutalványok kibocsátása;

 ajándékutalványok kibocsátása, melyek később beválthatók árukra vagy szolgáltatásokra.

 37    Mélyépítési, építőmérnöki tanácsadás; online mélyépítési, építőmérnöki tanácsadás; épületek átépítésével

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; épületek átépítésével kapcsolatos online tanácsadási szolgáltatások;

épületfelújítással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; épületfelújítással kapcsolatos online tanácsadási

szolgáltatások; épületek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; épületek javításával kapcsolatos

online tanácsadási szolgáltatások; fúrók bérbeadása; földmunkagépek bérbeadása; létrák bérbeadása;

kapocsbelövők bérbeadása; kalapácsok bérbeadása; csiszoló tisztítóberendezések bérbeadása; betonkeverő

berendezések bérbeadása; építkezési szerszámok bérbeadása; betonozó felszerelések bérbeadása; építkezéshez

használatos gépek bérbeadása; földmunkagépek és kotrók bérbeadása; földmunkagépek és markolók bérbeadása;

kézi- és elektromos szerszámok bérbeadása; építkezéshez használatos emelő-berendezések bérbeadása; épületek

építésénél használt készülékek, berendezések bérbeadása; építési állványzatok, munka- és építési platformok

 bérbeadása.

 42    Lakberendezési tanácsadás; online lakberendezési tanácsadás; tervezési tanácsadás; online tervezési

tanácsadás; technológiai tanácsadás; online technológiai tanácsadás; energiatakarékossági tanácsadás; online

energiatakarékossági tanácsadás; tanácsadási szolgáltatások helyiségek tervezésével kapcsolatban; online

tanácsadási szolgáltatások helyiségek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások mérnöki tervezéssel

kapcsolatban; online tanácsadási szolgáltatások mérnöki tervezéssel kapcsolatban; vizuális tervezés; online

vizuális tervezés; fürdőszoba tervezés; fürdőszoba tervezése online; belsőépítészeti tervezés; online

belsőépítészeti tervezés; grafikai tervezés; online grafikai tervezés; technológiai tervezés; online technológiai

tervezés; szőnyeglapok tervezése; szőnyeglapok online tervezése; padlóburkolatok tervezése; padlóburkolatok

 online tervezése; fürdőszobák tervezése; fürdőszobák online tervezése.

 ( 210 ) M 21 04199

 ( 220 ) 2021.12.13.

 ( 731 )  Artifex Kiadó Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Nemzetközi Építészkongresszus

 ( 511 )   41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 22 01025

 ( 220 ) 2022.04.19.

 ( 731 )  BBV Holding Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) FOR A NEW REALITY

 ( 511 )  41    Oktatási és tanítási szolgáltatások; elemi oktatási szolgáltatások; középiskolai oktatási szolgáltatások;

tanfolyamok, képzések szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kiállítások megszervezése oktatási

célokra; konferenciák szervezése és lebonyolítása; előadások szervezése; sportrendezvények szervezése és

lebonyolítása; táboroztatás; elektronikus kiadványszerkesztés; könyvkiadás; filmgyártás; felnőttoktatás;

 mentorálás; tanárok képzése.

 ( 210 ) M 22 01288

 ( 220 ) 2022.05.16.

 ( 731 )  Jakab Ingrid, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Éttermi ételszállítás.

 43    Bár- és éttermi szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; éttermi

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01507

 ( 220 ) 2022.06.08.

 ( 731 )  Fodor Tamás 34%, Budapest (HU)

 Friedmann Gábor 33%, Budapest (HU)

 Melczer Dávid Alex 33%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Cathletic

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; átalakítható bútorok; beépített bútorok; beltéri bútorok; bútorok lakásokba,

irodákba és kertekbe; bútorpolcok; fali egységek [bútorok]; fali polcos bútorok; virágtartók, virágállványok

 [bútorok]; bútorok kedvtelésből tartott állatok számára.

 ( 210 ) M 22 01524

 ( 220 ) 2022.06.09.

 ( 731 )  Sunset Management Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 128. évfolyam 3. szám, 2023.02.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M134



 ( 210 ) M 22 01544

 ( 220 ) 2022.06.13.

 ( 731 )  MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MASTERWOOL

 ( 511 )  17    Tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; üveggyapot szigetelési célokra; kőgyapot szigetelésre; üvegszálas

hálók, szövetek szigetelési célokra; polisztirol panelek szigetelési célokra; hézagoló anyagok; ragasztó

hézagoló-keverékek; hőszigetelő cikkek és anyagok; hangszigetelő cikkek és anyagok; szigetelő vakolat;

szigetelő fóliák; műanyagfóliák nem csomagolási célokra; fém fóliák szigeteléshez; építőipari szigetelőhabok;

műanyag szigetelőanyagok; műanyag panelek (félkész termékek); műanyag elemek (félkész termékek); üvegszál

és üveggyapot; üvegszálból készült szövetek szigetelésre; üvegszál csíkok szigetelési célokra; polietilén habból

készült szigetelőanyagok; műanyag lemezek (félkész termékek); poliészter lemezek (nem csomagoláshoz vagy

 burkoláshoz).

 19    Építőanyagok nem fémből; bitumenalapú építésanyagok; gipszvakolat; parketták; tetőfedő anyagok, nem

fémből; járó- és útfelületet burkoló anyagok; zsindelyek; nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; aszfalt,

szurok, kátrány és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; nem fémből készült építési és szerkezeti anyagok

és elemek; műanyag építőanyagok; üveg építőanyagok; gipsz; gipszkarton; műanyag falburkoló lemezek, lapok;

 préselt lemez.

 ( 210 ) M 22 01705

 ( 220 ) 2022.06.30.

 ( 731 )  Szakolczai-Sándor Balázs, Budapest (HU)

 ( 541 ) GerincPRO

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi készülékek és műszerek; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fogyatékkal élők

számára kialakított terápiás eszközök és segédeszközök; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és

 árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

  28    Testnevelési és sportcikkek.

 ( 210 ) M 22 01796

 ( 220 ) 2022.07.07.

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

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

 ( 541 ) Békés Megyei Hírlap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nyomtatott brossúrák; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott hirdetések; nyomtatott horoszkópok;
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nyomtatott információs kártyák; nyomtatott információs mappák; nyomtatott naptárak; nyomtatott publikációk;

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

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

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

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

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

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

 képsorok [nyomtatott anyagok]; újságok; újságpapír.

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

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

médiákban; direktmarketing-szolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások;

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

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

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

előfizetések távközlés útján nyújtott adatbázis-szolgáltatásokra; előfizetések ügyintézése televíziós csatornákra;

értékesítési promóció audiovizuális média használatával; filmrendezés a reklámfilmek terén; hangfelvételek

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

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

szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; harmadik fél formatervezési mintáinak

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

promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak

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

keresztül történő reklámozása; harmadik felek előre fizetett kártyáinak kiskereskedelmi forgalmazása

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

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

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

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

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

úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó

tanácsadás; hirdetési felület biztosítása újságokban; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési felület,

idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése;

hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely

rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és

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

hirdetési szolgáltatások részvényekhez és más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek

népszerűsítésére; hirdetési szolgáltatások az egészségügyi problémák tudatosításának elősegítésére; hirdetési

szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetéssel, reklámozással

kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetésszervezés;

hűségprogramok szervezése ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra; interneten használható

reklámok összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott

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

szolgáltatások; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal

kapcsolatos reklámozás, hirdetés; kiadói szolgáltatások (reklám megjelentetés); kiadványokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; kuponbeszerzési szolgáltatások harmadik fél számára; marketingszolgáltatások;

marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása;

médiacsomagokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; médiakapcsolati szolgáltatások; nyereményjátékok,

versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás;

promóciós marketing; promóciós marketingszolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; promóciós,
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reklám célú árubemutatás; promóciós szórólapok terjesztése; promóciós szolgáltatások; rádió- és tévéreklámok

gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; rádiós és televíziós

reklámozás; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; rádiós

reklámok készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing; reklám- és

marketingszolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva;

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

reklám- és promóciós szerződések készítése harmadik felek számára; reklám, marketing és promóciós anyagok

terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyag készítése; reklámanyag

összeállítása; reklámanyag sokszorosítása; reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások;

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

készítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése;

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

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

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

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

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

reklámanyagok utcai terjesztése; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek

készítése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámhatékonyság és piackutatási elemzés; reklámhely

bérbeadása brosúrákban; reklámhirdetések megjelentetése; reklámhirdetések terjesztése; reklámkampányok

előkészítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlogók tervezése; reklámok elkészítése; reklámok és kereskedelmi

hirdetések terjesztése; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok készítése; reklámok készítése és elhelyezése

mások számára; reklámok megjelenítése mások részére; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámozás

bannerekkel; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését

nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében;

reklámozás előkészítése; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; reklámozás,

promóciós szolgáltatások; reklámozási és promóciós szolgáltatások; reklámprospektusok terjesztése;

reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; reklámszórólapok terjesztése;

reklámszövegek írása; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek megjelentetése;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek terjesztése; reklámszövegírás; reklámterjesztés; röplapterjesztés;

sajtófigyelés; sajtóreklámozási szolgáltatások; szórólapok kiadása; szórólapok tervezése; telefonos piackutatás;

telefonos marketing; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást

bemutató műsorok készítése; televíziós reklámozás; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások;

újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések intézése;

újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; üzleti- és piackutatás; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-,

promóciós- és/vagy reklámcélokra; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek készítése marketing

 célokra.

 38    Adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása,

beleértve a letölthető fájlokat, valamint a számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat;

e-sportesemények közvetítése; e-sportesemények streamelése; elektronikus adatátvitel; elektronikus

hirdetőtáblák; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatások; elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; elektronikus

kiadványok online átvitele; élő közvetítések weboldalakon [webkamerás]; előfizetéses televíziós műsorszórás;

fotófeltöltési szolgáltatások; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; információ közlése elektronikus

eszközökkel; interaktív televízió és rádió sugárzás; kábeltelevíziós műsorszórás és -közvetítés; képek továbbítása

számítógép segítségével; műholdas adat-, hang- és képátvitel; műholdas közvetítés; rádióadás; podcasting

szolgáltatások; podcastok átvitele; rádió adókészülékek kölcsönzése, bérbeadása; rádiós és televíziós műsorok

közvetítése; szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; televíziós információközlés; videófeltöltési

 szolgáltatások.

 41    Audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audio-, video- és multimédiás
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termékek gyártása, fényképezés; dokumentumfilmek készítése; e-sport oktatás; e-sport szolgáltatások;

elektronikus magazinok kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; elektronikus könyvek és

folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; élő szórakoztató

televízió műsorok készítése; élő televízió műsorok készítése; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása; előre

felvett videofilmek elkészítése; filmek és videofilmek gyártása; filmes szórakoztatás; folyóiratok és könyvek

elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok

kiadása; folyóiratok kölcsönzése; folyóiratok, könyvek és kézikönyvek megjelentetése a gyógyászat területén;

folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; hang- és képfelvételek készítése hang- és

képhordozókon; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; hírlevelek kiadása; hírközlő szolgáltatások;

hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos szemináriumok szervezése; hírműsorok készítése mozis vetítésre;

interaktív szórakoztatás; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve

szövegek írása; kiadói szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és

magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás

megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése;

kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások; magazinok és újságok kölcsönzése; magazinok, folyóiratok és

újságok multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási

szolgáltatások; magazinok multimédiás megjelentetése; napilapok multimédiás megjelentetése; naptárak kiadása;

nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; nem letölthető filmek biztosítása; nem

letölthető filmek és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása fizetős televízió útján; nyomtatványok kiadása és

szerkesztése; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online szórakoztatás;

online szórakoztatás nyújtása; podcastek gyártása; podcastok létrehozása [írása]; rádióműsorok készítése és

bemutatása; rádióműsorok szerkesztése; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; rádiós és televíziós műsorok

készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós szórakoztatás; rádiós szórakoztató műsorok

készítése; sport- és fitnesz szolgáltatások; sporthíradás; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttal

kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; számítógépes játékokkal kapcsolatos információkat tartalmazó online

magazin biztosítása; számítógépes játékokkal kapcsolatos hírlevelek küldése e-mailben; szórakoztatás

e-sport-versenyek formájában; szórakoztatás futballmeccsek formájában; szórakoztatás podcaston keresztül;

szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató hangfelvételek gyártása;

szórakoztató szolgáltatások audio- és videofelvételek megosztása céljából; szórakoztató szolgáltatások audio- és

videofelvételek felhasználókhoz való rendelése céljából; szórakoztató szolgáltatások sportesemények formájában;

szórakoztató szolgáltatások versenyek formájában; szórakoztató szolgáltatások webkamerás televízió műsorok

formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízió műsorok formájában; szórakoztató televíziós

műsorok készítése; szórakoztató versenyek szervezése; szövegek kiadása; szövegek kiadása elektronikus média

formájában; televízió műsorok bemutatása; televíziós és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása;

televíziós (műsor) gyártás; tévéműsorok (el)készítése; TV-műsorok készítése; újság kiadása ügyfelek számára az

interneten; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése;

újságok kiadása; újságok megjelentetése; video- és DVD-filmgyártás; videofelvételek készítése;

videofilmgyártás; web-es újságok megjelentetése; webináriumok szervezése; webrádiós szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01932

 ( 220 ) 2022.07.21.

 ( 731 )  HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PROSTA CELL

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

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
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étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények

embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő

gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati

használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmagliszt

gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók

gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus

fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 22 02007

 ( 220 ) 2022.08.03.

 ( 731 )  MITRA Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Müködő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

 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.

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

tiszteletben tartásával kapcsolatos konzultáció; licensz szolgáltatások; szellemi tulajdon használatának

engedélyezése [licensz]; szellemi tulajdon kezelése; szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos tanácsadás;

szellemi tulajdon licenszelésével, engedélyezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon

licenszelése; szellemi tulajdon megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdon védelmével

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon védelme; szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi

tanácsadás; szellemi tulajdonjogi licenszek/engedélyek kiadása; szellemi tulajdonjogok érvényesítése; szellemi

tulajdonjogok figyelemmel kisérése jogi tanácsadás céljából; szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos

jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal

kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokra vonatkozó szerződések tárgyalásával és megírásával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos licenszek adása; szellemi tulajdonnal

kapcsolatos licensz szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szellemi tulajdonnal kapcsolatos

szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos információk nyújtása; szerzői jog kezelésére vonatkozó

tanácsadás; szerzői jog licenszelésével kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; szerzői jog megsértésével

kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; szerzői joggal kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások;

 szoftverlicensz; tanácsadás a szellemi tulajdon és a szerzői jogok kezelésével kapcsolatban.

 ( 210 ) M 22 02056
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 ( 220 ) 2022.08.10.

 ( 731 )  Scoptor Film Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tenyér Barbara Nóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes); tojások; tojáspor; tojássárgája.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

(oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos

iskolák; cirkuszok; coaching (tréning); cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten (nem letölthető); diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; dzsúdó (judo) oktatás; egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); éjszakai klubok; elektronikus

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;

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

filmszínházi előadások, filmbemutatók; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fordítás és

tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények

üzemeltetése; fitnesz órák vezetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók (szerencsejátékok); játékkölcsönzés; játéktermi

szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); jelbeszéd fordítása; kalligráfiai (szépírási)

szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás;

könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas (DJ) szolgáltatások;

levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári

szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); 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; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést

szerezni kívánó felhasználók számára; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem

letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése (szórakoztatás); rádió- és

televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri szolgáltatások; sado oktatás (japán teázási

szertartással kapcsolatos oktatás); sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai);

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; rádiós szórakoztatás;

sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek
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kölcsönzése; személyi edző szolgáltatások (fitnesz edzés); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások; szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák

kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok

bérbeadása; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);

vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 210 ) M 22 02061

 ( 220 ) 2022.08.09.

 ( 731 )  Fülöp Tibor, Törökbálint (HU)

 Történelmi Lovas Egyesület, Budapest (HU)

 ( 541 ) TAVASZI EMLÉKHADJÁRAT

 ( 511 )   41    Kulturális tevékenység; katonai hagyományörző rendezvény szervezése.

 ( 210 ) M 22 02271

 ( 220 ) 2022.09.05.

 ( 731 )  My Food Protocol AI Analytics Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 ) MY FOOD PROTOCOL

 ( 511 ) 9    Gépi tanulási szoftverek egészségügyi ellátáshoz; mesterséges intelligencia és gépi tanulási szoftverek;

mesterséges intelligencia szoftverek elemzéshez; mobil szoftverek; mobiltelefon-szoftverek; programok

okostelefonokhoz; számítástechnikai szoftverek mobiltelefonokhoz; számítógépes programok (letölthető

szoftverek); mesterséges intelligencia szoftverek egészségügyi ellátáshoz; virtuális asszisztens szoftverek;

applikációs szoftver; interaktív számítógépes szoftverek; interaktív szoftverek; internetről letölthető szoftverek;

 internetről letöltött számítógépes szoftverek; kódolt programok; letölthető szoftverek.

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; táplálkozástudományi tanácsadói szoftveralkotás;

szoftvertervezés; szoftverfejlesztés; mobil és webes applikáció fejlesztés; terápiás étrendtervező- és monitorozó

szoftver készítés; számítógépes szoftverírás; egészségügyi szoftvertervezés okostelefonokhoz; számítógépes

szoftverfejlesztés; egészségügyi számítógépes szoftver tervezése; mély tanulásra szolgáló szoftvert tartalmazó

szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; mély neurális hálózatokhoz való szoftvert tartalmazó szoftver mint szolgáltatás

[SaaS]; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; biológiai kutatás, klinikai kutatás és egészségügyi kutatás; felhőalapú

számítástechnika; fényképek elektronikus tárolása; gépi tanulásra, mély tanulásra és mély idegi hálózatokhoz való

szoftvereket tartalmazó szoftver mint szolgáltatás (SaaS) szolgáltatások; gépi tanulásra szolgáló szoftvert

tartalmazó szoftver mint szolgáltatás (SaaS); számítástechnikai szolgáltatások a gyógyszeripar és az egészségügy

részére; orvostudományhoz kapcsolódó kutatás; számítógépes programok írása orvosi alkalmazásokhoz; orvosi

technológiák tervezése és fejlesztése; orvosi kutatás az onkológia területén; digitalizált beteg utánkövetést

biztosító felület kialakítása; orvosi technológiákkal használatos számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése;

orvosságokhoz kapcsolódó kutatás; mesterséges intelligencia platformok szoftver mint szolgáltatás [SaaS];

információk és adatok időszakos elektronikus tárolása; internetes kommunikációs felületek hosztolása; internetes

oldalak szolgáltatása; internetes tárhely szolgáltatás digitális tartalom számára; képek elektronikus tárolása;

magán felhőalapú tárhely-szolgáltatások; mobil weboldalak hosztolása; honlapok fejlesztése, tervezése és

frissítése; interaktív multimédiás szoftver fejlesztése; adatraktározás; alkalmazás-szolgáltatás; a felhasználók

számára saját tartalmaik és képeik online megjelentetését és megosztását lehetővé tevő interaktív hosztolási

szolgáltatások; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása; adatkódolási szolgáltatások; adatok és

számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; egészségügyi statisztikai adatatokkal kapcsolatos

kutatások; táplálkozási protokollokkal kapcsolatos szakmai konzultáció és monitorozás felületének biztosítása

beteg és az egészségügyi szakszemélyzet között; tudományos kutatás orvosi célokra; orvosi technológiák
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tervezése és fejlesztése; beteg edukációs oktatási szoftverek fejlesztése; egészségügyi statisztikai adatokkal

 kapcsolatos kutatások.

 44    Orvosi szolgáltatások; egészségügyi adatok távmonitorozása gyógyászati diagnózishoz és kezeléshez;

egészségügyi kockázatértékelés; egészségügyi ellátás; egészségügyi kockázatfelmérések; mentális egészség

szolgáltatások; kiközvetített egészségvizsgálati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos információnyújtás;

irányított egészségügyi szolgáltatások; otthoni egészségügyi szolgáltatások; emberi egészségügyi szolgáltatások;

egészségügyi központok szolgáltatásai; egészségügyi információk nyújtása; egészségmegőrző szervezetek által

nyújtott egészségügyi szolgáltatások; egészségvédelemmel, egészségügyi ellátással kapcsolatos információs

szolgáltatások; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségügyi központok szolgáltatásai

[táplálkozástudomány]; táplálkozástudománnyal kapcsolatos információs szolgáltatások; gyógyászati tájékoztatás

az egészségügyi ágazatban; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen egészségügyi szolgáltatások nyújtása

rászorulóknak; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának felméréséhez; egészségügyi szolgáltatások

az emberi test állapotainak kezelésére; betegek kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi ellátási és elemzési

szolgáltatások; orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció,

adatkövetés; orvosi és egészségügyi szolgáltatások DNS-sel, genetikával, mikrobiom- és genetikai vizsgálattal

kapcsolatban; betegek orvosi és egyéb egészségügyi szakszemélyzet kezelésének monitorozására vonatkozó

támogatás nyújtása; táplálkozási tanácsadás; táplálkozási konzultáció; betegség specifikus táplálkozási

információk nyújtása; funkcionális táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; személyre szabott táplálkozással

kapcsolatos információnyújtás; étrendi és táplálkozási útmutatás; táplálkozási és étrendi tanácsadás; diétás és

táplálkozási tanácsadás; táplálkozási protokollokkal kapcsolatos szakmai konzultáció; táplálkozási tanácsadási és

tájékoztatási szolgáltatások; tájékoztatás étrendi és táplálkozási tanácsokkal kapcsolatban; tájékoztatás étrendi és

táplálkozási kiegészítőkkel kapcsolatban; információk biztosítása étrend-kiegészítőkről és táplálkozásról;

táplálkozási információk szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében fogyasztandó italokról; táplálkozási

információk szolgáltatása táplálkozástudományi szakember által javasolt étrendi protokoll keretében

fogyasztandó táplálék-kiegészítőkről; táplálkozási információk szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében

fogyasztandó ételekről; súlycsökkentés, étrendtervezés és -felügyelet; laboratóriumi elemzési szolgáltatások

emberek kezelésével kapcsolatban; szolgáltatások páciensektől levett vérminták elemzésével kapcsolatban; orvosi

laboratóriumi szolgáltatások páciensektől levett vérminták, vizeletminták, nyálminták elemzésével kapcsolatban;

orvosi laboratóriumi szolgáltatások páciensektől levett minták elemzésével kapcsolatban; orvosi

laboratóriumokban történő elemzési szolgáltatások személyek kezeléséhez kapcsolódóan; orvosi laboratóriumok

által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; betegség felismeréssel kapcsolatos

hang- és beszédterápiás szolgáltatások; szakember képzés; mentális rehabilitációs szolgáltatások;

személyiségtesztek [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; tápláltsági állapottal kapcsolatos tesztek;

személyiségfelmérő szolgáltatások [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; betegségek diagnózisának

felállításához nyújtott döntés elősegítési szolgáltatások; gyógyászati vizsgálati szolgáltatások kiközvetítése

betegségek diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatban; dietetikai szolgáltatás; dietetikai tanácsadó

szolgáltatások [orvosi]; gyógynövényes orvoslás; sportgyógyászati szolgáltatások; homeopátiás klinikai

szolgáltatások; betegség felismerő hangterápiás szolgáltatások; terápiás étrendek tervezése és ellenőrzése;

alternatív orvosi szolgáltatás; alternatív gyógyászati szolgáltatások; orvosi elemzési szolgáltatások páciensek

 kezelésével kapcsolatban; orvosi értékelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02318

 ( 220 ) 2022.09.08.

 ( 731 )  Gömöry Emese, Budapest (HU)

 ( 541 ) Extramákos

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítő élelmiszer rudak.

  30    Gabonafélékből készült élelmiszerek; gabona alapú élelmiszerek emberi fogyasztásra.

 ( 210 ) M 22 02328
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 ( 220 ) 2022.09.09.

 ( 731 )  STI-Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)

 ( 740 )  Dr. Babiczky Andrea Ügyvédi Iroda, Gödöllő

 ( 541 ) EVOCOOL

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

berendezések; helyben használt klímaberendezések [ipari használatra]; központi klímaberendezések háztartási

 célokra; központi klímaberendezések; szellőzőfedelek (klímaberendezések részei).

 ( 210 ) M 22 02377

 ( 220 ) 2022.09.14.

 ( 731 )  Teremi Beatrix Mária, Üröm (HU)

 ( 541 ) Rátonyi Róbert Operettfesztivál

 ( 511 )  35    Ideiglenes munkaerő közvetítése; színházak, társulatok közvetítése többféle színházi műfajban, állandó és

kiegészülő társulattal; kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámozás és marketing; a díjátadókkal kapcsolatos

 marketing és reklám tevékenység; hirdetési- és reklámszolgáltatások; televíziós, rádiós és internetes reklámozás.

 41    Előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra;

fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; kulturális célú fesztiválok rendezése; rekreációs, szabadidős

fesztiválok szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; előadóművészeti szórakoztató tevékenységek

lebonyolítása; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, valamint tudományos-,

szakmai-, sajtó-, zenei-, művészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint azzal összefüggő

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

bírálói tevékenységek; díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása;

teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése; kulturális, művészi,

tudományos és sport teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; sport- és kulturális tevékenységek,

valamint tudományos-, szakmai-, sajtó-, zenei-, művészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint

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; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai

 konferenciák szervezése.

 ( 210 ) M 22 02457

 ( 220 ) 2022.09.22.

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

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

 ( 541 ) Szuperinfó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

magazinok tárolására szolgáló irattartó dobozok; manga képregények; matricás albumok; mesekönyvek
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gyermekeknek; mini fotóalbumok; napilapok; naptárak; nyomdabetűk; nyomdakészletek; nyomdaipari termékek;

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

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

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

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

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

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

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

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

 képsorok [nyomtatott anyagok]; újságok; újságpapír.

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

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

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

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

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

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

előfizetések távközlés útján nyújtott adatbázis-szolgáltatásokra; előfizetések ügyintézése televíziós csatornákra;

értékesítési promóció audiovizuális média használatával; filmrendezés a reklámfilmek terén; hangfelvételek

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

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

szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; harmadik fél formatervezési mintáinak

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

promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak

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

keresztül történő reklámozása; harmadik felek előre fizetett kártyáinak kiskereskedelmi forgalmazása

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

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

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

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

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

úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó

tanácsadás; hirdetési felület biztosítása újságokban; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési felület,

idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése;

hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely

rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és

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

hirdetési szolgáltatások részvényekhez és más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek

népszerűsítésére; hirdetési szolgáltatások az egészségügyi problémák tudatosításának elősegítésére; hirdetési

szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetéssel, reklámozással

kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetésszervezés;

hűségprogramok szervezése ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra; interneten használható

reklámok összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott

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

szolgáltatások; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal

kapcsolatos reklámozás, hirdetés; kiadói szolgáltatások (reklám megjelentetés); kiadványokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; kuponbeszerzési szolgáltatások harmadik fél számára; marketing szolgáltatások;

marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása;

médiacsomagokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; médiakapcsolati szolgáltatások; nyereményjátékok,
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versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás;

promóciós marketing; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; promóciós,

reklám célú árubemutatás; promóciós szórólapok terjesztése; promóciós szolgáltatások; rádió- és tévéreklámok

gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; rádiós és televíziós

reklámozás; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; rádiós

reklámok készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing; reklám és marketing

szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám- és

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

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

reklám, prospektusok terjesztése; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyag készítése; reklámanyag

összeállítása; reklámanyag sokszorosítása; reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások;

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

készítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése;

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

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

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

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

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

reklámanyagok utcai terjesztése; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek

készítése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámhatékonyság és piackutatási elemzés; reklámhely

bérbeadása brosúrákban; reklámhirdetések megjelentetése; reklámhirdetések terjesztése; reklámkampányok

előkészítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlogók tervezése; reklámok elkészítése; reklámok és kereskedelmi

hirdetések terjesztése; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok készítése; reklámok készítése és elhelyezése

mások számára; reklámok megjelenítése mások részére; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámozás

bannerekkel; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését

nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében;

reklámozás előkészítése; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; reklámozás,

promóciós szolgáltatások; reklámozási és promóciós szolgáltatások; reklámprospektusok terjesztése;

reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; reklámszórólapok terjesztése;

reklámszövegek írása; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek megjelentetése;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek terjesztése; reklámszövegírás; reklámterjesztés; röplapterjesztés;

sajtófigyelés; sajtóreklámozási szolgáltatások; szórólapok kiadása; szórólapok tervezése; telefonos piackutatás;

telefonos marketing; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást

bemutató műsorok készítése; televíziós reklámozás; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások;

újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések intézése;

 újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02466

 ( 220 ) 2022.09.23.

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

 ( 300 )  86184 2022.04.04. JM

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) INTEL BLOCKSCALE

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

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

feldolgozó egységek; számítógépes hardverek számítástechnikához; számítógépes hardverek számítástechnikához

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

hardverek alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai szolgáltatáshoz; félvezető eszközök;
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adatfeldolgozó készülékek; számítógépes hardverek és letölthető számítógépes szoftverek nagyteljesítményű

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

számítógépes hardverek adatbányászathoz; számítógépes hardverek kriptovaluta bányászathoz; integrált

áramkörökbe ágyazott szoftverek; alkalmazás-specifikus integrált áramkörök (ASIC-ek); mikroprocesszorokból,

számítógépes chipekből, memóriablokkokból, flash memóriából álló alkalmazás-specifikus integrált áramkörök;

optimalizált, alacsony feszültségű, energiahatékony alkalmazás-specifikus integrált áramkörök bitcoin

bányászatához; letölthető és rögzített szoftverek adatbányászathoz; letölthető és rögzített számítógépes szoftverek

 adat-, kriptovaluta- és blokklánc (blockchain)-bányászathoz.

 42    Számítógépes programozás; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; számítógépes

szoftver-tervezés; számítógépes rendszer-tervezési szolgáltatások; számítógépes rendszerek elemzése; tanácsadási

szolgáltatások a számítógépes hardverek és szoftver rendszerek tervezése, kiválasztása, alkalmazása és használata

területén mások számára; számítógépes programok és adatok átalakítása, nem fizikai átalakítás (konvertálás);

weboldal-tárhely szolgáltatás mások számára számítógépes szerveren globális számítógépes hálózathoz;

számítógépes szoftverek telepítése; számítógépes szoftverek telepítése és karbantartása; online, nem letölthető

szoftverek biztosítása adat-, kriptovaluta- és blokklánc (blockchain)-bányászathoz; online, nem letölthető

szoftverek biztosítása kriptovaluta-tranzakciók kezeléséhez és ellenőrzéséhez; adatbányászati szolgáltatások;

technológiai konzultáció kriptovaluta területén; számítógépes szoftvertervezés, -tesztelés, -diagnosztika és

tanácsadás alkalmazás-specifikus integrált áramkörök (ASIC-ek) tervezése, adatbányászat, nagyteljesítményű

számítástechnika, számítógépes adatközpontok tervezése és kezelése, áramellátás kezelése,

túlfeszültség-védelem, nagy teljesítményű számítástechnikai központok és mobil számítástechnikai központok

 építése és irányítása területén.

 ( 210 ) M 22 02469

 ( 220 ) 2022.09.23.

 ( 731 )  Network4 Media Group Sárl, Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; reklám, marketing és promóciós anyagok

terjesztése; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;

termékbemutatók és termék megjelenítési szolgáltatások; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások;

audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós

szolgáltatások; blogger-elérési szolgáltatások; célzott marketing; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre

bocsátása; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; digitális hálózatok útján nyújtott

marketingszolgáltatások; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketingszolgáltatások;

egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási, értékesítési promóciók; értékesítési promóció audiovizuális

média használatával; értékesítési promóciós szolgáltatások; hangfelvételek készítése reklámcélokra; hirdetés

elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós,

rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetésszervezés; internetes

reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi promóciós szolgáltatások;

kereskedelmi reklámszövegek készítése; könyvekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; marketing kampányok;

marketingszolgáltatások; marketingszolgáltatások az éttermek területén; marketingtervek elkészítése;
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marketingügynökségi szolgáltatások; merchandising szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak

bemutatása televíziós bemutatók segítségével; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; média- és

reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból;

nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; online reklámozás; online weblapok népszerűsítése,

reklámozása és marketingje; online reklám- és marketingszolgáltatások; promóciós események szervezése és

lebonyolítása; promóciós szolgáltatások; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós

reklámozás; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; reklám és marketing; reklám- és

marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs

csatornákon keresztül biztosítva; reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok

kidolgozása vállalkozások számára; reklámok elkészítése; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámozás

bannerekkel; reklámozási szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási

műsorok készítése; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást

bemutató műsorok készítése; termékbevezetések tervezése, szervezése; videofelvételek készítése reklámcélokra;

 vizuális reklámanyagok gyártása.

 38    Távközlési szolgáltatások; műsorszórási szolgáltatások; audio- és videoadatátvitellel kapcsolatos

szolgáltatások; audio- és videotartalom műholdon keresztül történő továbbítása; digitális adatok távközlési

csatornák révén történő automatikus átvitele; digitális adatátviteli szolgáltatások; digitális audio és/vagy video

közvetítés távközlés útján; digitális hálózati távközlési szolgáltatások; digitális hálózatokon keresztül történő

videoátvitel; digitális kommunikációs szolgáltatások; elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos távközlési

szolgáltatások; elektronikus képátviteli szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatok üzemeltetése;

elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; hang és

kép továbbítása műholdas vagy interaktív multimédiás hálózatokon; hang, videó és információ továbbítása; hang-

vagy képi felvételek hálózatokon keresztüli átvitele; hang- és adatátviteli szolgáltatások; hangok, képek, jelek és

adatok hálózati átvitele; hangok, képek, jelek és adatok kábeles átvitele; hangok, képek, jelek és adatok műholdas

átvitele; hangtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; hírküldés, híradás [közvetítés]; információs

távközlés (beleértve a weboldalakat); információtovábbítás otthoni, háztartási célokra; információátvitel

távírógépen, műholdon keresztül; információátviteli szolgáltatások digitális hálózatokon keresztül; interaktív

távközlési szolgáltatások; interaktív televízióműsor-ajánlók sugárzása; jelszóval elérhető adatkommunikációs

szolgáltatások; jelszóval elérhető telematikai szolgáltatások; kommunikáció multinacionális távközlési

hálózatokon keresztül; kommunikációs hálózattal kapcsolatos konzultáció; képek műholdas közvetítése; képek

továbbítása műholdakkal; kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások képek elektronikus

átviteléhez; mobil médiaszolgáltatások szórakoztató médiatartalom elektronikus továbbítása formájában; mobil

telekommunikációs hálózati szolgáltatások; médiakommunikációval kapcsolatos információnyújtás; műholdas

adat-, hang- és képátvitel; műholdas hang- és képátvitel; műholdas televíziós adók működtetése; televízió

műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; televízió műsorok továbbítása, közvetítése

műholdon keresztül; televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása, átvitele; videofilmek továbbítása;

 videófeltöltési szolgáltatások; videók digitális hálózatokon keresztül történő interaktív továbbítása.

 41    Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; audio- és vizuális média biztosítása

kommunikációs hálózatokon keresztül; élő televízió műsorok készítése; élő szórakoztató televízió műsorok

készítése; élő televízió műsorok készítése oktatáshoz; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása; feliratok

készítése filmekhez; fesztiválok szervezése; filmek bemutatása; filmes szórakoztatás; fotóriportok készítése;

gálák, díszünnepélyek rendezése; helyiségek biztosítása szórakoztatási célokra; könnyed szórakoztató műsorok

színrevitele; könnyed szórakoztató szolgáltatások; műholdas televíziós show-k; műholdas televíziós sorozatok;

meghallgatások televíziós tehetségkutató versenyekre; meghallgatások televíziós játékműsorokra; nem letölthető

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

és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása fizetős televízió útján; nem letölthető filmek és televízió-műsorok

rendelkezésre bocsátása pay-per view [fizetős] műsorszolgáltatás útján; nem letölthető televízió műsorok

biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktatási célú
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filmbemutatók; online interaktív szórakoztatás; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem

letölthető képek biztosítása; online szórakoztatás; online szórakoztatás biztosítása játékshow-k formájában; rádió-

és televízió műsorok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; show-k gyártása; show-k

szervezése és bemutatása; show-k, műsorok rendezése; showműsorok készítése; showműsorok tervezése;

szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás biztosítása filmklipek formájában, weboldalon keresztül;

szórakoztatás biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás folyamatosan zajló vetélkedők

formájában; szórakoztatás podcaston keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatási

célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; szórakoztatási célú show-k rendezése; szórakoztatási szolgáltatások

televízió műsorok formájában; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató szolgáltatások

audio- és videofelvételek felhasználókhoz való rendelése céljából; szórakoztató szolgáltatások audio- és

videofelvételek megosztása céljából; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízió műsorok formájában;

szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken

keresztül; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televíziós hírműsorok szolgáltatása;

televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós szórakoztatás; televíziós vetélkedők készítése;

televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; vetélkedők, versenyek

szervezése; videofilmek bemutatása; videós szórakoztató szolgáltatások; digitális videó, audio és multimédia

 kiadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02470

 ( 220 ) 2022.09.23.

 ( 731 )  Network4 Media Group Sárl, Luxembourg (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; reklám, marketing és promóciós anyagok

terjesztése; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;

termékbemutatók és termék megjelenítési szolgáltatások; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások;

audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós

szolgáltatások; blogger-elérési szolgáltatások; célzott marketing; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre

bocsátása; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; digitális hálózatok útján nyújtott

marketingszolgáltatások; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketingszolgáltatások;

egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási, értékesítési promóciók; értékesítési promóció audiovizuális

média használatával; értékesítési promóciós szolgáltatások; hangfelvételek készítése reklámcélokra; hirdetés

elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós,

rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetésszervezés; internetes

reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi promóciós szolgáltatások;

kereskedelmi reklámszövegek készítése; könyvekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; marketing kampányok;

marketingszolgáltatások; marketingszolgáltatások az éttermek területén; marketingtervek elkészítése;

marketingügynökségi szolgáltatások; merchandising szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak

bemutatása televíziós bemutatók segítségével; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; média- és

reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból;

nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; online reklámozás; online weblapok népszerűsítése,
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reklámozása és marketingje; online reklám- és marketingszolgáltatások; promóciós események szervezése és

lebonyolítása; promóciós szolgáltatások; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós

reklámozás; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; reklám és marketing; reklám- és

marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs

csatornákon keresztül biztosítva; reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok

kidolgozása vállalkozások számára; reklámok elkészítése; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámozás

bannerekkel; reklámozási szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási

műsorok készítése; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást

bemutató műsorok készítése; termékbevezetések tervezése, szervezése; videofelvételek készítése reklámcélokra;

 vizuális reklámanyagok gyártása.

 38    Távközlési szolgáltatások; műsorszórási szolgáltatások; audio- és videoadatátvitellel kapcsolatos

szolgáltatások; audio- és videotartalom műholdon keresztül történő továbbítása; digitális adatok távközlési

csatornák révén történő automatikus átvitele; digitális adatátviteli szolgáltatások; digitális audio és/vagy video

közvetítés távközlés útján; digitális hálózati távközlési szolgáltatások; digitális hálózatokon keresztül történő

videoátvitel; digitális kommunikációs szolgáltatások; elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos távközlési

szolgáltatások; elektronikus képátviteli szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatok üzemeltetése;

elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; hang és

kép továbbítása műholdas vagy interaktív multimédiás hálózatokon; hang, videó és információ továbbítása; hang-

vagy képi felvételek hálózatokon keresztüli átvitele; hang- és adatátviteli szolgáltatások; hangok, képek, jelek és

adatok hálózati átvitele; hangok, képek, jelek és adatok kábeles átvitele; hangok, képek, jelek és adatok műholdas

átvitele; hangtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; hírküldés, híradás [közvetítés]; információs

távközlés (beleértve a weboldalakat); információtovábbítás otthoni, háztartási célokra; információátvitel

távírógépen, műholdon keresztül; információátviteli szolgáltatások digitális hálózatokon keresztül; interaktív

távközlési szolgáltatások; interaktív televízióműsor-ajánlók sugárzása; jelszóval elérhető adatkommunikációs

szolgáltatások; jelszóval elérhető telematikai szolgáltatások; kommunikáció multinacionális távközlési

hálózatokon keresztül; kommunikációs hálózattal kapcsolatos konzultáció; képek műholdas közvetítése; képek

továbbítása műholdakkal; kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások képek elektronikus

átviteléhez; mobil médiaszolgáltatások szórakoztató médiatartalom elektronikus továbbítása formájában; mobil

telekommunikációs hálózati szolgáltatások; médiakommunikációval kapcsolatos információnyújtás; műholdas

adat-, hang- és képátvitel; műholdas hang- és képátvitel; műholdas televíziós adók működtetése; televízió

műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; televízió műsorok továbbítása, közvetítése

műholdon keresztül; televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása, átvitele; videofilmek továbbítása;

 videófeltöltési szolgáltatások; videók digitális hálózatokon keresztül történő interaktív továbbítása.

 41    Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; audio- és vizuális média biztosítása

kommunikációs hálózatokon keresztül; élő televízió műsorok készítése; élő szórakoztató televízió műsorok

készítése; élő televízió műsorok készítése oktatáshoz; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása; feliratok

készítése filmekhez; fesztiválok szervezése; filmek bemutatása; filmes szórakoztatás; fotóriportok készítése;

gálák, díszünnepélyek rendezése; helyiségek biztosítása szórakoztatási célokra; könnyed szórakoztató műsorok

színrevitele; könnyed szórakoztató szolgáltatások; műholdas televíziós show-k; műholdas televíziós sorozatok;

meghallgatások televíziós tehetségkutató versenyekre; meghallgatások televíziós játékműsorokra; nem letölthető

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

és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása fizetős televízió útján; nem letölthető filmek és televízió-műsorok

rendelkezésre bocsátása pay-per view [fizetős] műsorszolgáltatás útján; nem letölthető televízió műsorok

biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktatási célú

filmbemutatók; online interaktív szórakoztatás; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem

letölthető képek biztosítása; online szórakoztatás; online szórakoztatás biztosítása játékshow-k formájában; rádió-

és televízió műsorok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; show-k gyártása; show-k

szervezése és bemutatása; show-k, műsorok rendezése; showműsorok készítése; showműsorok tervezése;
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szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás biztosítása filmklipek formájában, weboldalon keresztül;

szórakoztatás biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás folyamatosan zajló vetélkedők

formájában; szórakoztatás podcaston keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatási

célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; szórakoztatási célú show-k rendezése; szórakoztatási szolgáltatások

televízió műsorok formájában; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató szolgáltatások

audio- és videofelvételek felhasználókhoz való rendelése céljából; szórakoztató szolgáltatások audio- és

videofelvételek megosztása céljából; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízió műsorok formájában;

szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken

keresztül; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televíziós hírműsorok szolgáltatása;

televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós szórakoztatás; televíziós vetélkedők készítése;

televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; vetélkedők, versenyek

szervezése; videofilmek bemutatása; videós szórakoztató szolgáltatások; digitális videó, audio és multimédia

 kiadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02473

 ( 220 ) 2022.09.23.

 ( 731 )  GAMMO Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

 ( 541 ) GAMMO

 ( 511 ) 7    Elektromos konyhai eszközök; elektromos konyhai készülékek szeleteléshez, keveréshez, facsaráshoz;

konyhai gépek, elektromos; konyhai szerszámok [elektromos eszközök]; mosogatógépek konyhai tálakhoz,

edényekhez; automata élelmiszercsomagoló gépek; elektromechanikus gépek italok és ételek készítéséhez;

elektromos konyhagépek ételek elkészítéséhez [nem főzéshez]; élelmiszerek keverésére, összekeverésére szolgáló

gépek; konyhai robotgépek; turmixgépek [konyhagépek]; csomagológépek; csomagolóberendezések;

csomagológépek csomagoláshoz; csomagolóeszközök [gépek]; darálók [gépek]; kolbásztöltő gépek; elektromos

darálók, húsdarálók ipari használatra; elektromos gépek élelmiszerek, ételek mosásához; elektromos habverő;

elektromos keverőgépek; elektromos kolbásztöltők; elektromos élelmiszer-szeletelők; elektromos kávédarálók;

elektromos konyhai keverőgépek; elektronikus konyhai darálók; konyhai elektromos aprítógép; hússzeletelők

 [elektromos gépek]; húsdarálók [gépek]; léfacsaró gépek; vákuumcsomagolók, vákuumos csomagológépek.

 11    Rozsdamentes acélból készült szaniteráruk; rozsdamentes acél mosogatók, mosdók; tűzhelyek, konyhai

tűzhelyek; konyhai páraelszívók; konyhai mosogatók; konyhai elszívóberendezések; elektromos sütők; ipari

sütők; ipari sütőkemencék; mikrohullámú sütők; sütők/kemencék; elektromos konyhai gépek főzéshez; gázzal

működő konyhai gépek főzéshez; eladópultok [hűtött]; elektromos hűtőgépek, hűtőszekrények; bemutató

hűtőpultok; elektromos hűtőládák; húsos pultok [hűtött]; hűtő- és fagyasztóberendezések; hűtőpultok,

hűtőszekrények; hűtőgépek és hűtőberendezések; elektromos sütők, kemencék; elektromos sütőlapok; elektromos

 főzőkészülékek; főző berendezések; főző berendezések és készülékek; grilltálcák, grill tepsik.

 16    Csomagolóanyagok; műanyag csomagolóanyagok; műanyag tasakok csomagoláshoz; fóliák élelmiszerek

 csomagolására; műanyag ételtároló zacskók háztartási célokra; műanyag zacskók csomagoláshoz.

  20    Konyhai asztalok; bútorok.

 21    Háztartási vagy konyhai eszközök; edények; edényáruk; edények, fazekak; tepsik; cukrász sablonok,

formák; bográcsok; cseresznyemagozók; cukrászati nyomózsákok; diótörők; edénytartó állványok; edényszárító

állványok; edényfogók és -alátétek; eszközök pácok befecskendezésére; fagylaltadagoló kanalak; fazekasáruk;

fazékfedők; fokhagymaprések, fokhagymanyomók [konyhai eszközök]; fordító- és kenőlapátok, spatulák konyhai

használatra; főzőedények és serpenyők [nem elektromos]; grillek, rostélyok [sütőeszközök]; habverők;

 húscsipeszek.

 35    Üzleti merchandising kijelző szolgáltatások; export promóciós szolgáltatások; merchandising

szolgáltatások; fogyasztói termék tanácsadás; fogyasztói termékekkel kapcsolatos információ nyújtása;

reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti
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promóció; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: elektromos konyhai eszközök, elektromos konyhai készülékek szeleteléshez, keveréshez,

facsaráshoz, konyhai gépek, elektromos, konyhai szerszámok [elektromos eszközök], mosogatógépek konyhai

tálakhoz, edényekhez, automata élelmiszercsomagoló gépek, elektromechanikus gépek italok és ételek

készítéséhez, elektromos konyhagépek ételek elkészítéséhez [nem főzéshez], élelmiszerek keverésére,

összekeverésére szolgáló gépek, konyhai robotgépek, turmixgépek [konyhagépek], csomagológépek,

csomagolóberendezések, csomagológépek csomagoláshoz, csomagolóeszközök [gépek], darálók [gépek],

kolbásztöltő gépek, elektromos darálók, húsdarálók ipari használatra, elektromos gépek élelmiszerek, ételek

mosásához, elektromos habverő, elektromos keverőgépek, elektromos kolbásztöltők, elektromos

élelmiszer-szeletelők, elektromos kávédarálók, elektromos konyhai keverőgépek, elektronikus konyhai darálók,

konyhai elektromos aprítógép, hússzeletelők [elektromos gépek], húsdarálók [gépek], léfacsaró gépek,

vákuumcsomagolók, vákuumos csomagológépek, rozsdamentes acélból készült szaniteráruk, rozsdamentes acél

mosogatók, mosdók, tűzhelyek, konyhai tűzhelyek, konyhai páraelszívók, konyhai mosogatók, konyhai

elszívóberendezések, elektromos sütők, ipari sütők, ipari sütőkemencék, mikrohullámú sütők, sütők/kemencék,

elektromos konyhai gépek főzéshez, gázzal működő konyhai gépek főzéshez, eladópultok [hűtött], elektromos

hűtőgépek, hűtőszekrények, bemutató hűtőpultok, elektromos hűtőládák, húsos pultok [hűtött], hűtő és

fagyasztóberendezések, hűtőpultok, hűtőszekrények, hűtőgépek és hűtőberendezések, elektromos sütők,

kemencék, elektromos sütőlapok, elektromos főzőkészülékek, főző berendezések, főző berendezések és

készülékek, grilltálcák, grill tepsik; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: csomagolóanyagok, műanyag csomagolóanyagok, műanyag tasakok

csomagoláshoz, fóliák élelmiszerek csomagolására, műanyag ételtároló zacskók háztartási célokra, műanyag

zacskók csomagoláshoz, konyhai asztalok, bútorok, háztartási vagy konyhai eszközök, edények, edényáruk,

edények, fazekak, tepsik, cukrász sablonok, formák, bográcsok, cseresznyemagozók, cukrászati nyomózsákok,

diótörők, edénytartó állványok, edényszárító állványok, edényfogók és -alátétek, eszközök pácok

befecskendezésére, fagylaltadagoló kanalak, fazekasáruk, fazékfedők, fokhagymaprések, fokhagymanyomók

[konyhai eszközök], fordító- és kenőlapátok, spatulák konyhai használatra, főzőedények és serpenyők [nem

 elektromos], grillek, rostélyok [sütőeszközök], habverők, húscsipeszek.

 37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; elektronikus berendezések javítása és karbantartása;

konyhai berendezések beszerelése, karbantartása és javítása; élelmiszerfeldolgozó gépek és berendezések javítása

vagy karbantartása; elektronikus gépek és berendezések javítása vagy karbantartása; főzőeszközök és

-berendezések javítása vagy karbantartása; elektromos főzőeszközök és -berendezések javítása vagy

karbantartása; nem elektromos főzőeszközök és -berendezések javítása vagy karbantartása; főzőeszközök és

-berendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; bútorok karbantartása és

javítása; főzőeszközök javítása vagy karbantartása; hűtőberendezések és -készülékek javítása és karbantartása;

elektronikus készülékek javítása és karbantartása; konyhai felszerelések üzembe helyezése; konyhai gépek

üzembe helyezése; háztartási és konyhai eszközök javítása; konyhai szagelszívók felszerelése és javítása;

háztartási és konyhai készülékek karbantartása, szervizelése és javítása; elektronikus berendezések karbantartása;

ipari gépek karbantartása; étkeztetési, catering felszerelések karbantartása; elektromos készülékek javítása;

elektromos készülékek üzembe helyezése; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; főzőeszközök

 üzembe helyezése.

 ( 210 ) M 22 02560

 ( 220 ) 2022.10.04.

 ( 731 )  Ózdi Ipari Park Kft., Ózd (HU)

 ( 740 )  Dr. Martin Ádám, Budapest

 ( 541 ) Ózdi Ipari Park

 ( 511 )  35    Menedzsment támogatás; modellek üzleti menedzsmentje; üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli

tanácsadás; üzleti stratégiai szolgáltatások; üzleti stratégiai tervezés; üzleti stratégiai és tervezési szolgáltatások;
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 üzleti stratégiafejlesztési szolgáltatások; üzletviteli segítségnyújtás.

 36    Ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások; ingatlan bérbeadási szolgáltatások;

ingatlan adminisztráció; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlannal

kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlanok bérbeadása; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanok

osztott tulajdonának ügyintézése; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; vagyonkezelés, tulajdon

menedzsment; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanmenedzsment; ingatlan- és

vagyonkezelési szolgáltatások; föld ingatlan kezelés; épületkezelés; épületkomplexumokkal kapcsolatos

ingatlankezelési szolgáltatások; tőkebefektetés; tőkebefektetési szolgáltatások; kockázati tőke rendelkezésre

 bocsátásával kapcsolatos szolgáltatások; kockázati tőkével kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02613

 ( 220 ) 2022.10.10.

 ( 731 )  Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd., Hefei City, Anhui Province (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Teherautók; lakókocsik; pótkocsik [járművek]; járművek (elektromos); kisteherautók [járművek]; járművek

 (hűtős); autók; kempingautók; gépkocsialváz; gépkocsi karosszéria.

 ( 210 ) M 22 02614

 ( 220 ) 2022.10.10.

 ( 731 )  CooperVision International Limited, Fareham, Hampshire, (GB)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Kontaktlencsékkel és kapcsolódó termékekkel összefüggő online rendelési szolgáltatások; kontaktlencsék és

kapcsolódó termékek online megrendelésére szolgáló weboldal biztosítása; megrendelések teljesítésére vonatkozó

 szolgáltatások; tervezett találkozók megerősítése mások számára; időpont-emlékeztető szolgáltatások.

 42    Nem letölthető webes alkalmazás ideiglenes használatának biztosítása a szemészeti szakemberek és a

betegek közötti kapcsolattartás elősegítésére kontaktlencsék és kapcsolódó termékek vonatkozásában; online,

nem letölthető szoftver ideiglenes használatának biztosítása kontaktlencsék megrendeléséhez és

kontaktlencse-receptek megújításához; mobilalkalmazás biztosítása szemészeti szakemberek számára a

betegeikkel történő kapcsolattartáshoz, kontaktlencsék megrendeléséhez, időpont egyeztetéshez, valamint

 kontaktlencsékkel kapcsolatos konzultációhoz és információcseréhez.

 ( 210 ) M 22 02644

 ( 220 ) 2022.10.11.

 ( 731 )  Shinsung Engineering Co., Ltd., Cheongdo-gun, Gyeongsangbuk-do (KR)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  11    Légkondicionálók; légkezelő egységek; hűtőberendezések; fűtőberendezések; légkondicionáló berendezések

tisztatérhez (száraztérhez); nyomáscsökkentő készülékek gázberendezésekhez; nyomáscsökkentő szelepek

[biztonsági berendezések] gázkészülékekhez; nyomásellenőrző készülékek [gázkészülékek biztonsági

berendezései]; fagyasztók; hőmérséklet-szabályozók [termosztatikus szelepek] központi fűtési radiátorokhoz;

légpárásító készülékek; légpárásítók; párologtatók légkondicionáló berendezésekhez; légkondicionáló

berendezések egészségügyi célokra; ipari párátlanítók, páramentesítők; elektromos párátlanítók, páramentesítők

háztartási célokra; hajók fűtési és hűtési rendszerei; repülőgépek fűtési és hűtési rendszerei; légkondicionáló

berendezések ipari használatra; füstgázok tisztítására szolgáló szűrők ipari célokra; füstgázok tisztítására szolgáló

szűrők háztartási célokra; gáztisztító készülékek; gáztisztítók; gázkondenzátorok, a gépalkatrészek kivételével;
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légtisztító készülékek és gépek; ionizáló készülékek levegő kezelésére; levegő szagtalanító készülék; vízellátó

berendezések; hűtőberendezések és -készülékek; fűtő- és légkondicionáló berendezések; hűtőberendezések és

-készülékek (kivéve járművekhez); élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek; sterilizáló és

fertőtlenítő készülékek gyógyászati célokra; személygépkocsik fűtő- és hűtőrendszerei, amelyek nem részei

 hajtóműveknek vagy motoroknak; vasúti járművek fűtési és hűtési rendszerei; szellőztető készülékek.

 37    Szellőztető (légkondicionáló) készülékek telepítése épületekhez; légkondicionáló rendszerek telepítése és

javítása; ipari használatra szolgáló légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása, valamint az ezzel

kapcsolatos információ szolgáltatása; fűtő- és hűtőberendezések telepítésével kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; fűtő- és hűtőberendezések telepítése; fűtő-, szellőztető- és légkondicionáló rendszerek telepítése és

javítása; fűtő- és légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; fagyasztó berendezések telepítése és

javítása; hűtőberendezések telepítése, karbantartása és javítása; szobahűtők telepítése; kazánrendszerek

(bojlerrendszerek) telepítése, karbantartása és javítása; légkondicionálók telepítése és javítása; légkondicionáló

rendszerek telepítése, karbantartása és javítása; hűtő- és légkondicionáló rendszerek telepítése, karbantartása és

javítása szabályozott hőmérsékletű környezethez; talajhővel működő légkondicionáló és fűtőberendezések

telepítése és javítása; légkondicionáló berendezések telepítése tisztaterekben való használatra; fagyasztógépek és

készülékek javítása vagy karbantartása; gépjárművek fűtési és hűtési rendszereinek javítása vagy karbantartása;

léghűtéses hőcserélők üzembe helyezése, karbantartása és javítása; légkondicionálók és fűtési rendszerek

 telepítése.

 ( 210 ) M 22 02698

 ( 220 ) 2022.10.18.

 ( 731 )  Baby Spa by Mattesz Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szkalka Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 02731

 ( 220 ) 2022.10.20.

 ( 731 )  EAST GATE BUSINESS PARK Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Bérbeszedés; épületkezelés; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlanok bérbeadása; ingatlannal

kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; kereskedelmi ingatlan kezelés; kereskedelmi központok bérbeadása;

 tájékoztatás épületek bérlésével kapcsolatban; kereskedelmi épületek bérbeadása.

 39    Raktározás; raktári és tárolási szolgáltatások; raktározás, tárolás; raktározási szolgáltatások és létesítmények

biztosítása; raktározási szolgáltatások; raktározási szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; szállításra váró áruk

tárolása; tárolási szolgáltatások; tárolóhelyek bérbeadása; konténerek bérbeadása; raktárak bérbeadása; raktári

egységek bérbeadása; raktárhely bérbeadása; raktár bérbeadás; raktározási létesítmények bérbeadása; áruszállítás

és raktározás; áruraktározás; árutárolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; teheráru raktározása; áruk

 raktározása; kereskedelmi áruk tárolása.

  45    Szerződéses őrzés; létesítmények biztonsági őrzése távoli megfigyelő rendszerekkel.
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 ( 210 ) M 22 02732

 ( 220 ) 2022.10.20.

 ( 731 )  REALWINGEST Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Bérbeszedés; épületkezelés; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlanok bérbeadása; ingatlannal

kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; kereskedelmi ingatlan kezelés; kereskedelmi központok bérbeadása;

 tájékoztatás épületek bérlésével kapcsolatban; kereskedelmi épületek bérbeadása.

 39    Áruszállítás és raktározás; áruszállítás és tárolás; áruk raktárakban történő tárolása; áruk raktározása;

áruraktározás; kereskedelmi áruk tárolása; raktározás; raktározás, tárolás; raktározási szolgáltatások; raktározási

szolgáltatások és létesítmények biztosítása; raktári és tárolási szolgáltatások; raktározási szolgáltatásokra

vonatkozó tájékoztatás; szállításra váró áruk tárolása; tárolási szolgáltatások; tárolóhelyek bérbeadása; konténerek

bérbeadása; raktár bérbeadás; raktárak bérbeadása; raktárhely bérbeadása; raktári egységek bérbeadása;

 raktározási létesítmények bérbeadása.

  45    Létesítmények biztonsági őrzése távoli megfigyelő rendszerekkel; szerződéses őrzés.

 ( 210 ) M 22 02734

 ( 220 ) 2022.10.20.

 ( 731 )  LIVING I. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; irodák

[ingatlanok] bérbeadása; irodahelyiségek bérbeadása; ingatlanok bérbeadása; lakások bérbeadása; üzlethelyiségek

lízingelése és bérbeadása; lakbér beszedés; bérbeszedés; épületkezelés; ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés;

 ingatlantanácsadás.

 37    Építési szolgáltatások; építési munka felügyelete; építésfelügyelet; építési [építkezési] és javítási

szolgáltatások; építkezés; építkezések felügyelete [irányítás]; házépítés; házak építése; helyszíni projektirányítás

épületek építésével kapcsolatban; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; társasházak, apartmanházak,

többlakásos épületek építése; többlakásos épületek építése; építési tanácsadó szolgáltatás; gépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; lakóingatlanok építése; lakóparkok, társasházak kivitelezése és üzemeltetése;

 lakóépületekre és építkezésre vonatkozó szaktanácsadás.

  42    Ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; ingatlanok és lakóparkok tervezése és kialakítása.

 ( 210 ) M 22 02735

 ( 220 ) 2022.10.20.

 ( 731 )  LIVING IV. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Bérbeszedés; épületkezelés; ingatlanok bérbeadása; ingatlanközvetítés; ingatlanok kezelése és értékbecslése;

ingatlanügyletek; ingatlantanácsadás; irodahelyiségek bérbeadása; irodák [ingatlanok] bérbeadása; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; lakások bérbeadása;

 üzlethelyiségek lízingelése és bérbeadása.

 37    Építésfelügyelet; építési munka felügyelete; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építési

szolgáltatások; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezés; építkezések felügyelete [irányítás]; házak építése;
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házépítés; helyszínek előkészítése [építés]; helyszíni projektirányítás épületek építésével kapcsolatban;

ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; lakások építése

megrendelésre; lakó- és kereskedelmi épületek építése; lakóingatlanok építése; lakóingatlan-építés;

lakóépületekre és építkezésre vonatkozó szaktanácsadás; többlakásos épületek építése; többszintes autóparkolók

építése; társasházak, apartmanházak, többlakásos épületek építése; lakóparkok, társasházak kivitelezése és

 üzemeltetése; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; építési tanácsadó szolgáltatás.

  42    Ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; ingatlanok és lakóparkok tervezése és kialakítása.

 ( 210 ) M 22 02741

 ( 220 ) 2022.10.21.

 ( 731 )  Net21 Kft., Mogyoród (HU)

 ( 541 ) Fedelin

 ( 511 )  20    Bankettszékek; beltéri bútorok; irodabútorok; íróasztalok és asztalok; irodafelszerelések [bútorok]; irodai

 székek; összecsukható asztalok; bútorok, tükrök, keretek.

 ( 210 ) M 22 02744

 ( 220 ) 2022.10.21.

 ( 731 )  InfuBar Esztétikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szalai Adrienn Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Infubar Aesthetics & Healthcare Center

 ( 511 )  35    Kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; üzleti információk nyújtása

 weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, információnyújtás.

 44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére;

akupunktúrás szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; diétás és

táplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; masszázs; orvosi szolgáltatások;

 plasztikai sebészet; szépségszalonok; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02745

 ( 220 ) 2022.10.21.

 ( 731 )  InfuBar Esztétikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szalai Adrienn Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; üzleti információk nyújtása

 weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, információnyújtás.

 44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére;

akupunktúrás szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; diétás és

táplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; masszázs; plasztikai sebészet;

 szépségszalonok; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02752

 ( 220 ) 2022.10.23.

 ( 731 )  Kőrösné Gintli Virág, Bábolna (HU)

 ( 740 )  dr. Kőrös Kinga, Bábolna

  

( 546 )

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

 használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.
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  30    Só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és egyéb fűszerek.

 32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények alkoholmentes

 italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 22 02756

 ( 220 ) 2022.10.24.

 ( 731 )  "BEST SPORT" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bölcskei Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing

szolgáltatások; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások;

e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési

szolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; előadások, prezentációk szervezése

reklámozási célokra; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjármű értékesítéshez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti

hirdetési szolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások; gépjárművek értékesítésével kapcsolatos

 információnyújtás interneten keresztül; eladó gépjárművek meghirdetése interneten keresztül.

 36    Ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanirodák [apartmanok];

ingatlanfelvásárlási szolgáltatások; ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési

szolgáltatások; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és

bérbeadására; ingatlanmenedzsment; ingatlanok bérbeadása; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanok

kiválasztása és megvásárlása [mások megbízásából]; ingatlanok vásárlása mások nevében; ingatlanok vásárlása

[mások számára]; ingatlanok vásárlásával kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlanokkal kapcsolatos alkuszi

szolgáltatások; ingatlantanácsadás; ingatlanügyletek; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés;

ingatlanügynöki tevékenység; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek; lakásgazdálkodás, lakásmenedzsment;

lakáskeresési szolgáltatások [állandó lakás]; lakbér beszedés; lakóingatlanokkal kapcsolatos ügynökségi

szolgáltatások; lakóingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; szálláshelyek bérbeadása

 [apartmanok]; szálláshelyek nyújtása.

 39    Gépjárművek bérbeadása; gépjárművek szerződéses kölcsönzése; közúti gépjárművek bérbeadása;

 szárazföldi gépjárművek bérbeadása.

 ( 210 ) M 22 02757

 ( 220 ) 2022.10.24.

 ( 731 )  Gyarmati Dalma, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Fori Hajnal, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 02759

 ( 220 ) 2022.10.24.

 ( 731 )  LIVING II. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Bérbeszedés; épületkezelés; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlanok bérbeadása; ingatlanügyletek;

ingatlantanácsadás; ingatlanközvetítés; lakbér beszedés; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások;

lakások és szállások bérbeadása; irodák [ingatlanok] bérbeadása; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos
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 ügyintézés; ingatlanok bérbeadásának ügyintézése.

 37    Építés; építésfelügyelet; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építési munka felügyelete; építési

szolgáltatások; építkezés; építkezések felügyelete [irányítás]; házak építése; helyszíni projektirányítás épületek

építésével kapcsolatban; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés]; lakó-

és kereskedelmi épületek építése; lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; lakások építése

megrendelésre; lakóingatlan-építés; lakóingatlanok építése; társasházak, apartmanházak, többlakásos épületek

 építése; többlakásos épületek építése; lakóparkok, társasházak kivitelezése és üzemeltetése.

 42    Építészeti szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; ingatlanok és lakóparkok

 tervezése és kialakítása.

 ( 210 ) M 22 02760

 ( 220 ) 2022.10.24.

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

 ( 740 )  dr. Vejmelka Michal, Budapest

 ( 541 ) PrenaGenetics

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

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

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

 ( 210 ) M 22 02763

 ( 220 ) 2022.10.25.

 ( 731 )  Agronauta Kft., Sóskút (HU)

 ( 541 ) Stanley

 ( 511 )  5    Vegyi készítmények növényvédelmi célokra.

 ( 210 ) M 22 02764

 ( 220 ) 2022.10.24.

 ( 731 )  Afari Karolina, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Chutney, szósz, élelmiszer-ízesítők, fűszeres készítmény ételekhez.

 ( 210 ) M 22 02765

 ( 220 ) 2022.10.25.

 ( 731 )  Soproni Egyetem, Sopron (HU)

 ( 740 )  Szili-Török György, Sopron
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( 546 )

 ( 511 )  16    Papír-írószer áruk, papíripari cikkek, naptárak, noteszok, kép- és üdvözlőkártyák, jegyzettömb,

 pecsétbélyegzők, füzet, toll, papír-karton és ezen anyagokból készült termékek.

  21    Étkészlet, korsók, üvegek, poharak, bögrék, tányérok.

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

 41    Oktatás, nevelés; felsőoktatás: posztgraduális és doktori képzés; szakmai és gyakorlati képzés; távoktatás;

nyelvoktatás és nyelvvizsgáztatás; oktatási-tanúsítási szolgáltatások, nevezetesen képzés és vizsgáztatás; levelező

tanfolyamok és képzések; pályaválasztási tanácsadás nyújtása; fordítás és tolmácsolás; sport- és kulturális

tevékenységek, szórakoztatás; könyvtári szolgáltatások; kulturális és oktatási célú kiállítások, múzeumi

kiállítások bemutatása, múzeumi létesítmények üzemeltetése; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása;

konferenciák, kongresszus szervezése és lebonyolítása; sportlétesítmények üzemeltetése, bérbeadása; termek

 bérbeadása; kollégiumok üzemeltetése.

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

tudományos kutatás és tudományos laboratóriumi szolgáltatások; technológia kutatási szolgáltatások és

tanácsadás; ipari elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési és tanácsadási szolgáltatások; minőség-ellenőrzési és

hitelesítési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés, fejlesztés és tanácsadás; iparjogvédelmi

tanácsadás, kutatás-fejlesztés, szakértői tevékenység, szellemi termékek hasznosítása; sport és kulturális

 tevékenységek.

 44    Erdőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti szolgáltatások; újraerdősítési szolgáltatások; vadgazdálkodás;

 kertészeti (virágkötészeti) és tájépítészi szolgáltatások; vízművelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02766

 ( 220 ) 2022.10.25.

 ( 731 )  Mucsi Gábor, Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  Pelyhe Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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; jég [fagyott víz].

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

 ( 210 ) M 22 02769

 ( 220 ) 2022.10.25.

 ( 731 )  Istvándy Gergely Ferenc, Káptalantóti (HU)

 ( 740 )  Dr. Szakály Zoltán Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

 ( 541 ) Drágakő

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; alkoholtartalmú eszenciák és

kivonatok; szeszesital-kivonatok; alacsony alkoholtartalmú italok; alkoholos gyomorkeserűk; alkoholos

tojáslikőr; alkoholos zselék; alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével; ánizslikőr, anisette; aperitifek;

borok; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; desztillált röviditalok; előre kikevert szeszesitalok; feketeribizli

likőr; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gyógynövény likőrök; gyomorkeserű [bitter] italok; kávéalapú
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likőrök; koktélok; körtebor; krémlikőrök; likőrök; mentalikőr; mézsör; nira [nádcukor alapú alkoholos ital];

rizspálinka; szaké; szaké helyettesítők; szeszes italok; tejszínt tartalmazó likőrök; brandy, borpárlat; cachaça

[magas alkoholtartalmú párlat]; cirokból készült kínai szeszes ital [gaolian-jiou]; cseresznyepálinka; cseresznyés

brandy; cukornádléből készült rum; digesztívek [likőrök és szeszes italok]; égetett szeszesitalok; erjesztett szeszes

ital; fenyőtű kivonatokkal ízesített japán likőr; fenyőtű kivonattal ízesített tonik likőr [matsuba-zake]; főzéshez

használt brandy; gin; ginzeng likőr; gyógynövény kivonatokat tartalmazó tonik likőr [homeishu]; gyógynövény

kivonatokat tartalmazó japán likőr; hántolt árpa likőr; iható szeszek; ízesített tonik likőrök; japán fehér likőr

[shochu]; japán regenerált likőrök [naoshi]; japán szilvakivonattal ízesített tonik likőr [umeshu]; kanadai whisky;

kevert whisky; malátawhisky; meggypálinka; rum; snapsz; whisky; alkoholos borok; alacsony alkoholtartalmú

bor; asztali borok; bor alapú italok; csendes borok; desszertborok; édes borok; égetett szeszes ital alapú aperitifek;

eredetmegjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; forralt bor; forralt borok; főzőbor; gyümölcsbor;

habzó gyümölcsbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel

ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; sárga rizsbor; szederbor; szeszezett borok; szilvabor; szőlőbor;

természetes habzóborok; vermutok; viaszbogyóbor; vörös habzóborok; vörösbor; édes almabor; száraz cider;

alkoholos gyümölcskoktél italok; alkoholos italok gyümölcsből; alkoholos keserű aperitifek; alkoholos tea alapú

italok; alkoholos üdítőitalok; alkoholtartalmú koktélkeverékek; bor alapú aperitifek; boros koktélkészítmények;

bort tartalmazó italok [fröccsök]; elkészített alkoholos koktélok; gyümölcsízű fröccs (bor, szénsavas víz és

gyümölcslé felhasználásával készült ital); gyümölcsöt tartalmazó alkoholos italok; gyümölcstartalmú alkoholos

 italok.

 ( 210 ) M 22 02770

 ( 220 ) 2022.10.25.

 ( 731 )  Ringier Sports Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Együtt a lelátón!

 ( 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.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

  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.

 ( 210 ) M 22 02771

 ( 220 ) 2022.10.25.

 ( 731 )  Istvándy Gergely Ferenc, Káptalantóti (HU)

 ( 740 )  Dr. Szakály Zoltán Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

 ( 541 ) Hegyikristály

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; alkoholtartalmú eszenciák és

kivonatok; szeszesital-kivonatok; alacsony alkoholtartalmú italok; alkoholos gyomorkeserűk; alkoholtartalmú

szénsavas italok, a sörök kivételével; aperitifek; borok; desztillált röviditalok; előre kikevert szeszesitalok;

gyógynövény likőrök; gyomorkeserű [bitter] italok; koktélok; krémlikőrök; likőrök; szeszes italok; brandy,

borpárlat; digesztívek [likőrök és szeszes italok]; égetett szeszesitalok; erjesztett szeszes ital; főzéshez használt

brandy; iható szeszek; kanadai whisky; kevert whisky; malátawhisky; whisky; alkoholos borok; asztali borok; bor

alapú italok; csendes borok; desszertborok; édes borok; égetett szeszes ital alapú aperitifek; eredetmegjelöléssel

védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; forralt bor; forralt borok; főzőbor; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor;
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habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős

borok; rozé borok; szőlőbor; természetes habzóborok; vörös habzóborok; vörösbor; édes almabor; száraz cider;

alkoholos gyümölcskoktél italok; alkoholos italok gyümölcsből; alkoholos keserű aperitifek; alkoholos tea alapú

italok; alkoholos üdítőitalok; alkoholtartalmú koktélkeverékek; bor alapú aperitifek; boros koktélkészítmények;

borpuncs; bort tartalmazó italok [fröccsök]; elkészített alkoholos koktélok; gyümölcsízű fröccs (bor, szénsavas

víz és gyümölcslé felhasználásával készült ital); gyümölcsöt tartalmazó alkoholos italok; gyümölcstartalmú

alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; likőr alapú aperitifek; alacsony alkoholtartalmú bor;

 szeszezett borok; vermutok; alkoholos energiaitalok.

 ( 210 ) M 22 02772

 ( 220 ) 2022.10.25.

 ( 731 )  Istvándy Gergely Ferenc, Káptalantóti (HU)

 ( 740 )  Dr. Szakály Zoltán Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

 ( 541 ) Mennykő

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; alkoholtartalmú eszenciák és

kivonatok; szeszesital-kivonatok; alacsony alkoholtartalmú italok; alkoholos gyomorkeserűk; alkoholtartalmú

szénsavas italok, a sörök kivételével; aperitifek; borok; desztillált röviditalok; előre kikevert szeszesitalok;

gyógynövény likőrök; gyomorkeserű [bitter] italok; koktélok; krémlikőrök; likőrök; szeszes italok; brandy,

borpárlat; digesztívek [likőrök és szeszes italok]; égetett szeszesitalok; erjesztett szeszes ital; főzéshez használt

brandy; iható szeszek; kanadai whisky; kevert whisky; malátawhisky; whisky; alkoholos borok; asztali borok; bor

alapú italok; csendes borok; desszertborok; édes borok; égetett szeszes ital alapú aperitifek; eredetmegjelöléssel

védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; forralt bor; forralt borok; főzőbor; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor;

habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős

borok; rozé borok; szőlőbor; természetes habzóborok; vörös habzóborok; vörösbor; édes almabor; száraz cider;

alkoholos gyümölcskoktél italok; alkoholos italok gyümölcsből; alkoholos keserű aperitifek; alkoholos tea alapú

italok; alkoholos üdítőitalok; alkoholtartalmú koktélkeverékek; bor alapú aperitifek; boros koktélkészítmények;

borpuncs; bort tartalmazó italok [fröccsök]; elkészített alkoholos koktélok; gyümölcsízű fröccs (bor, szénsavas

víz és gyümölcslé felhasználásával készült ital); gyümölcsöt tartalmazó alkoholos italok; gyümölcstartalmú

alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; likőr alapú aperitifek; alacsony alkoholtartalmú bor;

 szeszezett borok; vermutok; alkoholos energiaitalok.

 ( 210 ) M 22 02773

 ( 220 ) 2022.10.25.

 ( 731 )  Istvándy Gergely Ferenc, Káptalantóti (HU)

 ( 740 )  Dr. Szakály Zoltán Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

 ( 541 ) Bizsergés

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; alkoholtartalmú eszenciák és

kivonatok; szeszesital-kivonatok; alacsony alkoholtartalmú italok; alkoholos gyomorkeserűk; alkoholtartalmú

szénsavas italok, a sörök kivételével; aperitifek; borok; desztillált röviditalok; előre kikevert szeszesitalok;

gyógynövény likőrök; gyomorkeserű [bitter] italok; koktélok; krémlikőrök; likőrök; szeszes italok; brandy,

borpárlat; digesztívek [likőrök és szeszes italok]; égetett szeszesitalok; erjesztett szeszes ital; főzéshez használt

brandy; iható szeszek; kanadai whisky; kevert whisky; malátawhisky; whisky; alkoholos borok; asztali borok; bor

alapú italok; csendes borok; desszertborok; édes borok; égetett szeszes ital alapú aperitifek; eredetmegjelöléssel

védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; forralt bor; forralt borok; főzőbor; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor;

habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős

borok; rozé borok; szőlőbor; természetes habzóborok; vörös habzóborok; vörösbor; édes almabor; száraz cider;

alkoholos gyümölcskoktél italok; alkoholos italok gyümölcsből; alkoholos keserű aperitifek; alkoholos tea alapú

italok; alkoholos üdítőitalok; alkoholtartalmú koktélkeverékek; bor alapú aperitifek; boros koktélkészítmények;

borpuncs; bort tartalmazó italok [fröccsök]; elkészített alkoholos koktélok; gyümölcsízű fröccs (bor, szénsavas
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víz és gyümölcslé felhasználásával készült ital); gyümölcsöt tartalmazó alkoholos italok; gyümölcstartalmú

alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; likőr alapú aperitifek; alacsony alkoholtartalmú bor;

 szeszezett borok; vermutok; alkoholos energiaitalok.

 ( 210 ) M 22 02774

 ( 220 ) 2022.10.25.

 ( 731 )  Istvándy Gergely Ferenc, Káptalantóti (HU)

 ( 740 )  Dr. Szakály Zoltán Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

 ( 541 ) Laza

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; alkoholtartalmú eszenciák és

kivonatok; szeszesital-kivonatok; alacsony alkoholtartalmú italok; alkoholos gyomorkeserűk; alkoholtartalmú

szénsavas italok, a sörök kivételével; aperitifek; borok; desztillált röviditalok; előre kikevert szeszesitalok;

gyógynövény likőrök; gyomorkeserű [bitter] italok; koktélok; krémlikőrök; likőrök; szeszes italok; brandy,

borpárlat; digesztívek [likőrök és szeszes italok]; égetett szeszesitalok; erjesztett szeszes ital; főzéshez használt

brandy; iható szeszek; kanadai whisky; kevert whisky; malátawhisky; whisky; alkoholos borok; asztali borok; bor

alapú italok; csendes borok; desszertborok; édes borok; égetett szeszes ital alapú aperitifek; eredetmegjelöléssel

védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; forralt bor; forralt borok; főzőbor; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor;

habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős

borok; rozé borok; szőlőbor; természetes habzóborok; vörös habzóborok; vörösbor; édes almabor; száraz cider;

alkoholos gyümölcskoktél italok; alkoholos italok gyümölcsből; alkoholos keserű aperitifek; alkoholos tea alapú

italok; alkoholos üdítőitalok; alkoholtartalmú koktélkeverékek; bor alapú aperitifek; boros koktélkészítmények;

borpuncs; bort tartalmazó italok [fröccsök]; elkészített alkoholos koktélok; gyümölcsízű fröccs (bor, szénsavas

víz és gyümölcslé felhasználásával készült ital); gyümölcsöt tartalmazó alkoholos italok; gyümölcstartalmú

alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; likőr alapú aperitifek; alacsony alkoholtartalmú bor;

 szeszezett borok; vermutok; alkoholos energiaitalok.

 ( 210 ) M 22 02775

 ( 220 ) 2022.10.25.

 ( 731 )  Istvándy Gergely Ferenc, Káptalantóti (HU)

 ( 740 )  Dr. Szakály Zoltán Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

 ( 541 ) Huncutka

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; alkoholtartalmú eszenciák és

kivonatok; szeszesital-kivonatok; alacsony alkoholtartalmú italok; alkoholos gyomorkeserűk; alkoholtartalmú

szénsavas italok, a sörök kivételével; aperitifek; borok; desztillált röviditalok; előre kikevert szeszesitalok;

gyógynövény likőrök; gyomorkeserű [bitter] italok; koktélok; krémlikőrök; likőrök; szeszes italok; brandy,

borpárlat; digesztívek [likőrök és szeszes italok]; égetett szeszes italok; erjesztett szeszes ital; főzéshez használt

brandy; iható szeszek; kanadai whisky; kevert whisky; malátawhisky; whisky; alkoholos borok; asztali borok; bor

alapú italok; csendes borok; desszertborok; édes borok; égetett szeszes ital alapú aperitifek; eredetmegjelöléssel

védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; forralt bor; forralt borok; főzőbor; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor;

habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős

borok; rozé borok; szőlőbor; természetes habzóborok; vörös habzóborok; vörösbor; édes almabor; száraz cider;

alkoholos gyümölcskoktél italok; alkoholos italok gyümölcsből; alkoholos keserű aperitifek; alkoholos tea alapú

italok; alkoholos üdítőitalok; alkoholtartalmú koktélkeverékek; bor alapú aperitifek; boros koktélkészítmények;

borpuncs; bort tartalmazó italok [fröccsök]; elkészített alkoholos koktélok; gyümölcsízű fröccs (bor, szénsavas

víz és gyümölcslé felhasználásával készült ital); gyümölcsöt tartalmazó alkoholos italok; gyümölcstartalmú

alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; likőr alapú aperitifek; alacsony alkoholtartalmú bor;

 szeszezett borok; vermutok; alkoholos energiaitalok.

 ( 210 ) M 22 02776
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 ( 220 ) 2022.10.25.

 ( 731 )  Istvándy Gergely Ferenc, Káptalantóti (HU)

 ( 740 )  Dr. Szakály Zoltán Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

 ( 541 ) Kékderű

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; alkoholtartalmú eszenciák és

kivonatok; szeszesital-kivonatok; alacsony alkoholtartalmú italok; alkoholos gyomorkeserűk; alkoholtartalmú

szénsavas italok, a sörök kivételével; aperitifek; borok; desztillált röviditalok; előre kikevert szeszesitalok;

gyógynövény likőrök; gyomorkeserű [bitter] italok; koktélok; krémlikőrök; likőrök; szeszes italok; brandy,

borpárlat; digesztívek [likőrök és szeszes italok]; égetett szeszesitalok; erjesztett szeszes ital; főzéshez használt

brandy; iható szeszek; kanadai whisky; kevert whisky; malátawhisky; whisky; alkoholos borok; asztali borok; bor

alapú italok; csendes borok; desszertborok; édes borok; égetett szeszes ital alapú aperitifek; eredetmegjelöléssel

védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; forralt bor; forralt borok; főzőbor; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor;

habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős

borok; rozé borok; szőlőbor; természetes habzóborok; vörös habzóborok; vörösbor; édes almabor; száraz cider;

alkoholos gyümölcskoktél italok; alkoholos italok gyümölcsből; alkoholos keserű aperitifek; alkoholos tea alapú

italok; alkoholos üdítőitalok; alkoholtartalmú koktélkeverékek; bor alapú aperitifek; boros koktélkészítmények;

borpuncs; bort tartalmazó italok [fröccsök]; elkészített alkoholos koktélok; gyümölcsízű fröccs (bor, szénsavas

víz és gyümölcslé felhasználásával készült ital); gyümölcsöt tartalmazó alkoholos italok; gyümölcstartalmú

alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; likőr alapú aperitifek; alacsony alkoholtartalmú bor;

 szeszezett borok; vermutok; alkoholos energiaitalok.

 ( 210 ) M 22 02777

 ( 220 ) 2022.10.25.

 ( 731 )  Istvándy Gergely Ferenc, Káptalantóti (HU)

 ( 740 )  Dr. Szakály Zoltán Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

 ( 541 ) Üdvöske

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; alkoholtartalmú eszenciák és

kivonatok; szeszesital-kivonatok; alacsony alkoholtartalmú italok; alkoholos gyomorkeserűk; alkoholtartalmú

szénsavas italok, a sörök kivételével; aperitifek; borok; desztillált röviditalok; előre kikevert szeszesitalok;

gyógynövény likőrök; gyomorkeserű [bitter] italok; koktélok; krémlikőrök; likőrök; szeszes italok; brandy,

borpárlat; digesztívek [likőrök és szeszes italok]; égetett szeszesitalok; erjesztett szeszes ital; főzéshez használt

brandy; iható szeszek; kanadai whisky; kevert whisky; malátawhisky; whisky; alkoholos borok; asztali borok; bor

alapú italok; csendes borok; desszertborok; édes borok; égetett szeszes ital alapú aperitifek; eredetmegjelöléssel

védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; forralt bor; forralt borok; főzőbor; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor;

habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős

borok; rozé borok; szőlőbor; természetes habzóborok; vörös habzóborok; vörösbor; édes almabor; száraz cider;

alkoholos gyümölcskoktél italok; alkoholos italok gyümölcsből; alkoholos keserű aperitifek; alkoholos tea alapú

italok; alkoholos üdítőitalok; alkoholtartalmú koktélkeverékek; bor alapú aperitifek; boros koktélkészítmények;

borpuncs; bort tartalmazó italok [fröccsök]; elkészített alkoholos koktélok; gyümölcsízű fröccs (bor, szénsavas

víz és gyümölcslé felhasználásával készült ital); gyümölcsöt tartalmazó alkoholos italok; gyümölcstartalmú

alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; likőr alapú aperitifek; alacsony alkoholtartalmú bor;

 szeszezett borok; vermutok; alkoholos energiaitalok.

 ( 210 ) M 22 02778

 ( 220 ) 2022.10.25.

 ( 731 )  Istvándy Gergely Ferenc, Káptalantóti (HU)

 ( 740 )  Dr. Szakály Zoltán Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

 ( 541 ) Badizson

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; alkoholtartalmú eszenciák és
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kivonatok; szeszesital-kivonatok; alacsony alkoholtartalmú italok; alkoholos gyomorkeserűk; alkoholtartalmú

szénsavas italok, a sörök kivételével; aperitifek; borok; desztillált röviditalok; előre kikevert szeszesitalok;

gyógynövény likőrök; gyomorkeserű [bitter] italok; koktélok; krémlikőrök; likőrök; szeszes italok; brandy,

borpárlat; digesztívek [likőrök és szeszes italok]; égetett szeszesitalok; erjesztett szeszes ital; főzéshez használt

brandy; iható szeszek; kanadai whisky; kevert whisky; malátawhisky; whisky; alkoholos borok; asztali borok; bor

alapú italok; csendes borok; desszertborok; édes borok; égetett szeszes ital alapú aperitifek; eredetmegjelöléssel

védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; forralt bor; forralt borok; főzőbor; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor;

habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős

borok; rozé borok; szőlőbor; természetes habzóborok; vörös habzóborok; vörösbor; édes almabor; száraz cider;

alkoholos gyümölcskoktél italok; alkoholos italok gyümölcsből; alkoholos keserű aperitifek; alkoholos tea alapú

italok; alkoholos üdítőitalok; alkoholtartalmú koktélkeverékek; bor alapú aperitifek; boros koktélkészítmények;

borpuncs; bort tartalmazó italok [fröccsök]; elkészített alkoholos koktélok; gyümölcsízű fröccs (bor, szénsavas

víz és gyümölcslé felhasználásával készült ital); gyümölcsöt tartalmazó alkoholos italok; gyümölcstartalmú

alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; likőr alapú aperitifek; alacsony alkoholtartalmú bor;

 szeszezett borok; vermutok; alkoholos energiaitalok.

 ( 210 ) M 22 02780

 ( 220 ) 2022.10.26.

 ( 731 )  ENO Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zugfil Tamás, Pécs

  
( 546 )

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 02781

 ( 220 ) 2022.10.26.

 ( 731 )  ENO Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zugfil Tamás, Pécs

  
( 546 )

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 02782

 ( 220 ) 2022.10.26.

 ( 731 )  ENO Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zugfil Tamás, Pécs

  

( 546 )

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 02784

 ( 220 ) 2022.10.26.

 ( 731 )  ENO Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Zugfil Tamás, Pécs

  
( 546 )

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 02785

 ( 220 ) 2022.10.26.

 ( 731 )  Ex Machina Kft., Szeged (HU)

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

 ( 541 ) 4int

 ( 511 )  35    Árösszehasonlító szolgáltatások, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból,

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

reklámszolgáltatások, honlapforgalom optimalizálása, marketing szoftverkiadás keretében, marketing

szolgáltatások, adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban, információk számítógépes

 adatbázisokba való gyűjtése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése.

 36    Bankügyletek lebonyolítása, betéti kártyás fizetések feldolgozása, blokklánctechnológián keresztül nyújtott

elektronikus átutalás, elektronikus tőkeátutalás, elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások),

hitelkártyák kibocsátása, hitelkártyás fizetések feldolgozása, kriptoeszközök elektronikus átvitele, kriptoeszközök

pénzügyi átváltása, kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül,

mobil banki szolgáltatások, online banki szolgáltatások, pénzügyi elemzések, pénzügyi információk nyújtása,

pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül, pénzügyi kutatási szolgáltatások, pénzügyi menedzsment,

pénzügyi tanácsadás, pénzügyi szponzorálás, támogatás, részletfizetési hitelnyújtás, valutakereskedelem és

 pénzváltási szolgáltatások, visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik felek számára.

 42    Blokklánc technológiával működő felhasználó-azonosító szolgáltatások, elektronikus adattárolás,

felhasználói hitelesítési szolgáltatások nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO) technológia alkalmazásával online

 szoftveralkalmazásokhoz, kriptovaluta bányászat, számítógépes kódolás.

 ( 210 ) M 22 02789

 ( 220 ) 2022.10.26.

 ( 731 )  TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

  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.

 ( 210 ) M 22 02792

 ( 220 ) 2022.10.26.

 ( 731 )  Szabó Milán, Budapest (HU)

 ( 541 ) BKV

 ( 511 )   38    Online fórumok biztosítása.

 ( 210 ) M 22 02819

 ( 220 ) 2022.10.31.

 ( 731 )  Koltai Viktor, Szolnok (HU)
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 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 ) VIONN - a biztonság útján

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

 ( 210 ) M 22 02849

 ( 220 ) 2022.11.04.

 ( 731 )  Karl Zsolt József, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Egy falat Mennyország

 ( 511 )  30    Édességek; édességszeletek; édes tészták; édesség szeletek; cukormentes édességek; édességek [cukorkák];

édességek [cukorkafélék]; ízesített cukros édességek; édességek karácsonyfák díszítéséhez; alacsony

szénhidráttartalmú édességek; édes kekszek emberi fogyasztásra; kekszek [édes vagy sós]; édesség-termékek

(nem gyógyhatású -); torta; tortakosárkák; bevont torták; torták [gâteau]; gyümölcsös sütemények/torták [édes

vagy ízesített]; csokoládéval bevont sütemények, torták; cukormázas gyümölcsös sütemények, torták; tejszínes,

krémes sütemények, torták; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); sütemények;

gyümölcsös sütemények; sós sütemények; csokoládés sütemények; krémes sütemények; sütemény tészták;

sütemény keverékek; csokoládétorták, csokoládés sütemények; brownie (csokoládés sütemények); krémeket

tartalmazó sütemények; jégkrémtorták, fagylaltos sütemények; liszt alapú sütemények; gyümölcsös

sütemények/torták; ízesítők tortákhoz, süteményekhez; süteményekhez való tészta; fogyasztásra kész desszertek

[sütemények]; krémeket és gyümölcsöt tartalmazó sütemények; csokoládé alapú töltelékek süteményekhez és

pitékhez; tejsodó alapú töltelékek süteményekhez és pitékhez; macaron [mandulás cukrászsütemény];

csokoládédesszertek; csokoládékészítmények; csokoládé édességek; töltött csokoládé; csokoládé szeletek; töltött

csokoládék; csokoládés édességek; csokoládé alapú italok; csokoládé pralinék formájában; csokoládé alapú

töltelékek; töltött csokoládé szeletek; csokoládét tartalmazó fagylaltok; csokoládés édesipari termékek;

csokoládéból készült pralinék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládéval bevont édességek; csokoládéval

ízesített jégkrémek; csokoládéval bevont cukorkaáruk; csokoládéval bevont szeletek; csokoládé alapú szeletek

[készétel]; csokoládés mousse-ok [habok]; fogyasztásra kész desszertek [csokoládéalapú]; csokoládéval bevont

nem gyógyhatású lisztes édességek; csokoládét tartalmazó nem gyógyhatású lisztes édességek; fagylalt; fagylalt,

jégkrém; fagylaltos édességek; fagylaltos sütemények; sörbetkeverékek [fagylaltok]; tejes fagylalt, jégkrém;

fagylalt desszertek, jégkrémek; gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok; sörbetek [vízalapú fagylaltok]; fagyasztott

joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és

 sörbetek; szaloncukor; bonbonok.

 43    Bisztró [büfé] szolgáltatások; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elvihető ételekkel kapcsolatos

szolgáltatások; étel- és italellátás; ételek díszítése; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és

italok felszolgálása; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; fagylaltozók, fagylaltozói

szolgáltatások; kültéri étkeztetési szolgáltatások; tortadíszítések; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások;

vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; ételkészítés; kekszek díszítése; cukrászda; cukrászdák

 szolgáltatásai; cukrászdai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02854

 ( 220 ) 2022.11.06.

 ( 731 )  Szabó László Zoltán, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; építészeti és mérnöki szolgáltatások;

mérnöki és számítógépes mérnöki szolgáltatások; mérnöki felmérések lebonyolítása; mérnöki jelentések

készítése; mérnöki projektmenedzsment szolgáltatások; mérnöki tanácsadó szolgáltatások; mérnöki tervezés és
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konzultáció; műszaki, mérnöki felmérések; műszaki mérnöki tevékenység; műszaki projekttervezés a mérnöki

tevékenység területén; szerkezetelemzéssel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások

mérnöki tervezéssel kapcsolatban; mérnöki építési rendszerek tervezése; informatikával kapcsolatos mérnöki

szolgáltatások; automatikus adatfeldolgozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; adatfeldolgozáshoz

kapcsolódó mérnöki szaktanácsadás; adatfeldolgozási technológiához kapcsolódó mérnöki szolgáltatások;

 mérnöki projekttanulmányok; mérnöki szolgáltatások a környezeti technológia területén.

 ( 210 ) M 22 02856

 ( 220 ) 2022.11.06.

 ( 731 )  Natura Labs Kft., Pécs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Acaipor étrend-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; chlorella étrendkiegészítők; étrend- és

táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség

javítására; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők porformában; étrend-kiegészítők

sportolók számára; étrendkiegészítőként használható gyógyélelmiszerek; folyékony étrend-kiegészítők;

gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; humán étrendkiegészítők; lenmag

étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra;

nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; őrölt lenmag rost étrend-kiegészítőként;

nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; porított fehérje étrend kiegészítők; porított, gyümölcs

ízesítésű étrend-kiegészítő italkeverékek; protein étrend-kiegészítők; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők;

aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő élelmiszer rudak; étrend-kiegészítők

állatok számára; étrend-kiegészítők házi kedvencek számára porított italkeverékek formájában; étrend-kiegészítők

pecsétviaszgomba-spóraporból; étrendkiegészítő italok; étrendkiegészítők csecsemőknek; étrendkiegészítők

gyógyászati célokra; sörélesztő étrend-kiegészítő formájában; protein táplálékkiegészítők állatoknak; étkezést

helyettesítő, táplálékkiegésztő, energianövelő szeletek; fehérjekiegészítő turmixok; növényi kiegészítők; növényi

 és gyógynövényi kivonatok gyógyászati célokra; élelmiszert helyettesítő porok.

 29    Feldolgozott spirulina alga; biotej; növényi tejpótlók; növényi tejpor; növényi alapú tejpótlók; növényi

alapú tejszín; növényi tejszín [tejtermék-helyettesítő]; növényi olajok étkezési célra; növényi zsírok étkezési

felhasználásra; növényi zsírok főzéshez; kevert növényi olajok konyhai célokra; formázott, texturált növényi

 fehérje húspótlóként történő használatra; növényi alapú snackek.

 30    Magas protein tartalmú gabonaszeletek; müzliszeletek, energiaszeletek; vegán forró csokoládé; azonnal

fogyasztható zabpehely; zabpehely; növényi eredetű sűrítők; növényi ízesítőszerek/aromák [esszenciaolajok

kivételével] italokhoz; nem tej vagy növényi alapú csokoládés italok; növényi alapú kávépótlók; növényi

készítmények pótkávéként való használatra; fűszerként használatos kurkuma porok; fahéj [fűszer]; fűszerek;

fűszerek por alakban; fűszerek sütéshez; fűszerekből készült keverékek; fűszerként használatos kurkuma;

fűszerkészítmények; fűszerkeverékek; fűszerkivonatok; gyömbér [porított fűszer]; szárított fűszerek; szárított

 fűszernövények kulináris célokra.

 ( 210 ) M 22 02860

 ( 220 ) 2022.11.06.

 ( 731 )  Kasek Roland, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Menedzsment tanácsadás; személyzeti tanácsadás; személyzeti tanácsadási szolgáltatások; üzleti

hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; üzletvezetési konzultáció, tanácsadás; egészségklubok működtetésével

kapcsolatos tanácsadás; fitneszklubok működtetésével kapcsolatos tanácsadás; karriertervezési tanácsadás;

 üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; üzleti tanácsadás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; elektronikus kiadványok

megjelentetése; nyomtatványok kiadása és szerkesztése; oktatási célú nyomtatványok kiadása; nyomtatványok és

nyomtatott kiadványok megjelentetése; coaching; coaching [tréning]; képzési vagy oktatási szolgáltatások life

coaching [életvezetési tanácsadás] területén; oktatási szolgáltatások coaching formájában; személyi coaching

 [képzés]; életmód tanácsadás (képzés).

 44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére;

életmód-tanácsadás egészségügyi célokra; egyéni és csoportos pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai

tanácsadás; tanácsadás egészségügyi problémák pszichológiai kezelésével kapcsolatban; pszichológiai

 vizsgálatok, tesztek orvosi célokra; pszichológiával kapcsolatos információnyújtás.

 ( 210 ) M 22 02861

 ( 220 ) 2022.11.07.

 ( 731 )  Streaming 4U Szolgáltató Betéti Társaság, Tótkomlós (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Dániel Mátyás, Érd

 ( 541 ) Rádió Weekend

 ( 511 )   38    Távközlési szolgáltatások; rádióadások.

 ( 210 ) M 22 02863

 ( 220 ) 2022.11.07.

 ( 731 )  Streaming 4U Szolgáltató Betéti Társaság, Tótkomlós (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Dániel Mátyás, Érd

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlési szolgáltatások; rádióadások.

 ( 210 ) M 22 02864

 ( 220 ) 2022.11.07.

 ( 731 )  Szegedi SZEFO Zrt., Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Sporttáskák.

 25    Ruházati cikkek, sportruházat, kabátok, melegítők, edző mezek, edző nadrágok, dzsekik, pólók,

 lábszármelegítők.

 ( 210 ) M 22 02865

 ( 220 ) 2022.11.07.

 ( 731 )  Balker Kft., Gyál (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Anyagok ragasztására, rögzítésére szolgáló ragasztóanyagok [ipari]; építményekhez használt

ragasztóanyagok; építőiparban használt ragasztóanyagok; építőipari ragasztószerek; epoxigyanta alapú ragasztó
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keverékek ipari használatra; epoxigyanta alapú ragasztó keverékek; épületekhez használt ragasztóanyagok; fához

használt kontaktragasztó; falburkolatokra felvihető ragasztók; fémragasztók [kivéve irodai vagy háztartási

használatra]; felületragasztók [nem gyógyászati, irodai vagy háztartási használatra]; építőipari felhasználású

vegyi tömítőhabarcs; építőipari felhasználású vegyi szigetelőhabarcs; felületek, lyukak kijavítására szolgáló

poliészter paszta anyagok, szubsztanciák; felületek, rések, repedések kitöltésére szolgáló poliészter paszta

anyagok, szubsztanciák; felületi hézagok, repedések hibáinak kijavítására szolgáló poliészter paszta anyagok,

szubsztanciák; felületi lyukak kitöltésére szolgáló poliészter paszta anyagok, szubsztanciák; vízvezeték-szerelők

által használt gitt, toalettek rögzítéséhez; erősítő töltőanyagok; bőrragasztók; bőr ragasztására szolgáló paszták

[nem háztartási célokra]; elektronikai iparban használatos ragasztók; epoxi ragasztók általános kötési és javító

célokra; epoxi ragasztók betonhoz; fecskendezett ragasztó; ipari célú ragasztók granulátum formában; ipari célú

ragasztók granulátumok formájában; ipari ragasztók bevonáshoz [burkoláshoz] és tömítéshez; ipari ragasztók

építkezéshez, építéshez; ipari ragasztók fémmegmunkáláshoz; ipari ragasztók vízvezeték-szereléshez; karton

külsejére felvihető ragasztók a csúszás megakadályozására; kereskedelmi ragasztóanyagok [nem irodai vagy

háztartási használatra]; konduktív ragasztóanyagok ipari felhasználásra; kontaktragasztók; kötést elősegítő

anyagok; kötőanyagok falazatokhoz; kötőanyagok gipszhez; különösen az építőiparban használt ipari

ragasztóanyagok; kötőanyagok vakolathoz; laminátumokhoz használt kontaktragasztók; latex adalékok

ragasztókhoz; latex ragasztók [nem papíripari vagy háztartási célokra]; latexgumi-adalékok; masztix bőrhöz;

melegen alkalmazott kötőanyagok tetőfedéshez; melegen alkalmazott ragasztók tetőfedéshez; műanyag

ragasztóanyagok [nem irodai vagy háztartási célokra]; nyomásérzékeny ragasztószalagok [érzékenyített]; olvadék

ragasztók; poliuretán ragasztók; ragasztáshoz használt vegyszerek [ipari célra]; ragasztásra használt vegyszerek

[nem háztartási vagy irodai használatra]; ragasztó tetőfedéshez; ragasztó-töltőanyagok felületi hiányosságok

kitöltésére; ragasztóanyag lábbelikhez; ragasztóanyagok agyaghoz; ragasztóanyagok építőipari felhasználásra;

ragasztóanyagok fához; ragasztóanyagok kerékanyák meglazulásának megelőzésére; ragasztóanyagok, kivéve

háztartási vagy papírragasztási használatra; ragasztóanyagok, nem háztartási vagy papírragasztási célokra;

 ragasztóanyagok padlóburkolatokhoz.

 ( 210 ) M 22 02896

 ( 220 ) 2022.11.09.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Levegőillatosító készítmények.

 ( 210 ) M 22 02898

 ( 220 ) 2022.11.09.

 ( 731 )  Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Varga János Tamás és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Munkaerő kölcsönzés; állásközvetítő irodák; munkaerő-toborzás; konzultáció személyzeti kérdésekben;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; állásközvetítői konzultáció; munkaerő-közvetítési és -toborzási

szolgáltatások; munkaerő-közvetítéssel kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; munkavállalással

kapcsolatos információk szolgáltatása; munkaerő-toborzási hirdetés; munkaerő-toborzással kapcsolatos

információnyújtás; emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások; humán erőforrásokkal

kapcsolatos konzultáció; fejvadász szolgáltatás; fejvadász-szolgáltatások; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; közvélemény-kutatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; marketing

tanácsadás; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos szaktanácsadás a személyzeti menedzsment terén;
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személyzettoborzáshoz kapcsolódó szaktanácsadó és tanácsadó szolgáltatások; munkaerő-felvételi tanácsadás;

üzleti könyvvizsgálat; bérszámfejtés; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése;

alkalmazotti juttatási tervek adminisztrációja; alkalmazotti jóléti juttatások adminisztrációja; piaci tanulmányok;

üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; értékesítési

menedzsment-szolgáltatások; eladásösztönzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; értékesítési promóciós

szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; értékesítési adminisztráció; reklámozás és értékesítési promóciós

szolgáltatások; eladási módszerekkel és technikákkal kapcsolatos tanácsadás biztosítása; információk

 számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése.

  36    Pénzügyi brókeri szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; biztosításközvetítés.

  37    Épületek állagmegóvása; épületek [belső] tisztítása, takarítása.

 41    Coaching [tréning]; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető

videók biztosítása; szakmai átképzés; üzleti ismeretek és know-how átadása [képzés]; tanfolyamok szervezése és

lebonyolítása; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása

 [képzés]; mentorálás.

 42    Termékminőség-ellenőrzés; számítógépes platformok fejlesztése; szoftver mint szolgáltatás [Saas];

számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes szoftver fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftverek

 fejlesztése és karbantartása.

 ( 210 ) M 22 02899

 ( 220 ) 2022.11.09.

 ( 731 )  Bunzl Magyarország Kft., Biatorbágy (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Csomagolásra szolgáló papírdobozok; csomagolásra szolgáló kartondobozok; papírdobozok csomagolás

céljára; papírdobozok csomagoláshoz; papírtasakok csomagoláshoz; papírzacskók csomagoláshoz; papírból

 készült tasakok csomagoláshoz.

 ( 210 ) M 22 02902

 ( 220 ) 2022.11.10.

 ( 731 )  Rotors & Cams Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

 ( 541 ) Pro-Tar

 ( 511 )  12    Civil drónok; helikopterek; kamerás drónok; katonai célú drónok; kétéltű repülőgépek; kézbesítő drónok;

 légi járművek (2); légi járművek (3); szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök, járművek.

 39    Járművek kölcsönzése, bérbeadása; légi szállítás; navigációs eszközök bérbeadása; polgári drónok

 irányítása.

  45    Drónos megfigyelési szolgáltatások; őrszolgálatok; őrző-védő szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02903

 ( 220 ) 2022.11.10.

 ( 731 )  Rotors & Cams Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Civil drónok; helikopterek; kamerás drónok; katonai célú drónok; kétéltű repülőgépek; kézbesítő drónok;

 légi járművek (2); légi járművek (3); szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök, járművek.

 39    Járművek kölcsönzése, bérbeadása; légi szállítás; navigációs eszközök bérbeadása; polgári drónok

 irányítása.

  45    Drónos megfigyelési szolgáltatások; őrszolgálatok; őrző-védő szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 22 02904

 ( 220 ) 2022.11.10.

 ( 731 )  Stefano Favaro, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend- és táplálékkiegészítők állatok számára, ásványi táplálékkiegészítők állatok számára; gyógyászati és

 állatgyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 22 02905

 ( 220 ) 2022.11.10.

 ( 731 )  Schiller 2005. Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

 ( 541 ) MÁJ-MÁK-RÁK

 ( 511 )   16    Étlapok.

  35    Ételek, ételsorok reklámozása, marketingtevékenységek.

 43    Vendéglátás; ételek elkészítésével kapcsolatos tanácsadás; éttermi szolgáltatások étlapon keresztül; étel

 catering.

 ( 210 ) M 22 02929

 ( 220 ) 2022.11.11.

 ( 731 )  COFFEE COSMETICS Korlátolt Felelősségű Társaság, Mikepércs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Testápolási és szépségápolási készítmények; bőr-, szem- és körömápoló készítmények; fürdőkészítmények;

hajápoló készítmények; szappanok és gélek; dezodorok és izzadásgátlók; bőrápoló készítmények; kozmetikai

arcápoló készítmények; kozmetikai bőrjavítók; kozmetikai bőrmegújító készítmények; kozmetikai célú

folyadékok, oldatok; kozmetikai hidratálók; kozmetikai krémek a szemkörnyék bőrének feszesítésére; kozmetikai

maszkok; kozmetikai testradírok; kozmetikai testápoló készítmények; kozmetikai készítmények fürdéshez és

zuhanyozáshoz; kozmetikai tápláló krémek; kozmetikai mellfeszesítő készítmények; natúrkozmetikumok;

természetes kozmetikumok; szépségápoló kozmetikumok; arc- és testkrémek; arc és test maszkok/pakolások; arc-

és testvajak; arcradírok [kozmetikai]; arctisztító maszkok; arcszérum kozmetikai használatra; arcápoló folyadékok

[kozmetikai]; arctónus javító krémek [kozmetikai alkalmazásra]; arctisztító tejek; ajakkrémek; ajakvédők

[kozmetikai]; bőrtisztítók; hidratáló testápolók; krémes testpakolások; regeneráló krémek kozmetikai használatra;

bőrfeszesítő krémek; bőrfeszesítő kozmetikai készítmények; fogyás segítésére használt kozmetikai készítmények;

szépségápoló szérumok; öregedésgátló szérum kozmetikai használatra; kézkrémek; kézpakolások bőrápoláshoz;

kéztisztítók; samponok; hajbalzsam; hajszérumok; hajápoló pakolások; fürdőgélek, fürdőzselék; fürdőszappanok;

 fürdősók; kozmetikai készítmények fürdőkhöz.
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 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: testápolási és szépségápolási

készítmények; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: bőr-, szem- és körömápoló

készítmények; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fürdőkészítmények; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: hajápoló készítmények; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: szappanok és gélek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: dezodorok és izzadásgátlók; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

testápolási és szépségápolási készítmények; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

bőr-, szem- és körömápoló készítmények; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

fürdőkészítmények; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: hajápoló készítmények; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: szappanok és gélek; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: dezodorok és izzadásgátlók; a következő árukkal kapcsolatos

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: testápolási és szépségápolási készítmények; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: bőr-, szem- és körömápoló készítmények; a következő

árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fürdőkészítmények; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: hajápoló készítmények; a következő árukkal kapcsolatos

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: szappanok és gélek; a következő árukkal kapcsolatos internetes

 kiskereskedelmi szolgáltatások: dezodorok és izzadásgátlók.

 ( 210 ) M 22 02936

 ( 220 ) 2022.11.11.

 ( 731 )  Kendefi Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; energia italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények

 italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek.

 ( 210 ) M 22 02946

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Tar Attila Csaba, Nyíregyháza (HU)

 ( 541 ) smartdoki

 ( 511 )  37    Műszaki cikkek-termékek javítása, szervizelése; szórakoztatóelektronikai berendezések javítása,

szervizelése; kisgépek javítása, szervizelése; mobiltelefonok javítása, szervizelése; számítógépek-perifériák

javítása, szervizelése; tabletek javítása, szervizelése; elektronikai eszközök javítása, szervizelése; elektronikai

panelek- alaplapok javítása, szervizelése; mosógépek javítása, szervizelése; hűtőgépek javítása, szervizelése;

 egyéb háztartási villamos készülékek, cikkek javítása, szervizelése.

  39    Áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 22 02954

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Bennovum Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Herbaház Egészségpont

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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 ( 210 ) M 22 02955

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  KEQI Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KÖKI - Te vagy a központban

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

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

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

 ( 210 ) M 22 02956

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Jobbik Magyarországért Mozgalom, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Staudt Gábor ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Politikai önkéntesek toborzása.

  36    Politikai célú adománygyűjtés.

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

 politikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 02957

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  KEQI Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 22 02958

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Mester & Társa Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Szívügyünk Adyváros!

 ( 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; papírból

készült 3d-s fali műalkotások; papírból készült faldekorációk; papírból készült figurák; papírból készült

műalkotások; papírfigurák; papírkivágások; papírmaséból készült díszítő szobrok; papírmaséból készült szobrok;

szobrocskák, figurák papírmaséból; plakátok, transzparensek kartonból; plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból; plakátok, transzparensek papírból; papírból készült poszterek; poszterek; vászonképek, ragasztott
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poszterek; papír ajándéktasakok, zacskók; papírból készült nyomtatott csomagolóanyagok; papír zacskók és

 zsákok készítéséhez; papírból készült tasakok csomagoláshoz; papírból vagy műanyagból készült szatyrok.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; nyomtatott reklámanyagok

terjesztése; reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok, nevezetesen

szórólapok, prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából

[akár külföldi, akár belföldi]; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

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

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

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

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

reklámanyagok terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; terjesztés (reklámanyag -); reklámfelületek és

 reklámanyagok bérbeadása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; testnevelés; testnevelési oktatás;

 testnevelési szolgáltatások.

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

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs

 szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 02959

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Mester & Társa Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Szívügyünk a Belváros!

 ( 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; papírból

készült nyomtatott csomagolóanyagok; papírból készült párnázó- és bélelőanyagok csomagolási célokra; papírból

készült tárolók csomagolási célokra; papírból készült tasakok csomagoláshoz; papírból vagy műanyagból készült

 szatyrok; poszterek; poszterkönyvek; papírból készült poszterek; posztermagazinok.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; reklám- és promóciós

anyagok terjesztése; prospektusok szétosztása reklámcélokra; prospektusok és termékminták terjesztése

reklámcélból; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklám,

prospektusok terjesztése; reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok

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

[szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár

külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása

és terjesztése; reklámanyagok terjesztése [szórólapok, prospektusok és nyomtatványok]; reklámanyagok

 terjesztése postai úton; reklámanyagok terjesztése; reklámozó szórólapok terjesztése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; poszterkiadás; egészséggel és

biztonsággal kapcsolatos képzési szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása;

egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; politikai beszédre

való felkészítés és coaching; politikai vitára való felkészítés és coaching; testedzési, testnevelési szolgáltatások;

 testnevelés; testnevelési létesítmények biztosítása; testnevelési oktatás; testnevelési szolgáltatások.

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

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs

szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai tanácsadás; politikai szolgáltatások;

 politikai összejövetelek szervezése; politikai lobbiszolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02960
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 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Csurgó Sándor, Balatonvilágos (HU)

 ( 541 ) RENDSZERAKADÉMIA

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 210 ) M 22 02961

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Mester & Társa Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Szívügyünk Gyárváros!

 ( 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; papírból

készült 3d-s fali műalkotások; papírból készült faldekorációk; papírból készült figurák; papírból készült

műalkotások; papírfigurák; papírkivágások; papírmasé; papírmaséból készült díszítő szobrok; papírmaséból

készült szobrok; szobrocskák, figurák papírmaséból; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; plakátok,

transzparensek kartonból; plakátok, transzparensek papírból; papírból készült poszterek; poszterek;

poszterkönyvek; posztermagazinok; vászonképek, ragasztott poszterek; kaparós könyvek rajzoláshoz; karcoló

tollak; színes tollak; színező tollak; tollak (színes -); jelölőtollak, szövegkiemelő tollak [irodaszerek];

szövegkiemelő tollak; élelmiszer csomagolások részeként értékesített nyomtatott receptek; csomagolásra szolgáló

ragasztószalagok; papírból készült tasakok csomagoláshoz; papírtasakok csomagoláshoz; papírzacskók

csomagoláshoz; abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; papír- vagy műanyaglapok

nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; határidőnaplók [nyomdaipari termékek]; a nyomdaiparban

 képek reprodukciójára használt tintázó lapok; nyomdai papír, nyomdapapír.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; árubemutatók szervezése

reklámozási célokra; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás

[promóciós/reklámozási célokra]; fényképészeti felszerelés bemutatása [reklámozási célból]; kirakatrendezési

szolgáltatások reklámozási célokra; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése;

reklámcélú bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;

reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; prospektusok

és termékminták terjesztése reklámcélból; prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám- és promóciós

anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése;

reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok,

prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi,

akár belföldi]; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

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

termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése;

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

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

terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlevelek

és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása

telefonos megkeresések alapján; reklámminták terjesztésének lebonyolítása; reklámok és kereskedelmi hirdetések

terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;

reklámozó szórólapok terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; reklámszórólapok terjesztése; reklámterjesztés;

szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; terjesztés (reklámanyag -);

termékek terjesztése, szétosztása reklámcélokból; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi

 vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; egészség- és fitnesztréning;
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egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő

klubok szolgáltatásai [edzés]; létesítmények biztosítása egészség kluboknak [mozgásgyakorlatok]; politikai

beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való felkészítés és coaching; testnevelés; testnevelési

 létesítmények biztosítása; testnevelési oktatás; testnevelési szolgáltatások.

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

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs

szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai

 összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 02962

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Mester & Társa Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Szívügyünk Gyirmót!

 ( 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; papírból

készült 3d-s fali műalkotások; papírból készült faldekorációk; papírból készült figurák; papírból készült

műalkotások; papírfigurák; papírkivágások; papírmasé; papírmaséból készült díszítő szobrok; papírmaséból

készült szobrok; szobrocskák, figurák papírmaséból; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; plakátok,

transzparensek kartonból; plakátok, transzparensek papírból; papírból készült poszterek; poszterek;

poszterkönyvek; posztermagazinok; vászonképek, ragasztott poszterek; kaparós könyvek rajzoláshoz; karcoló

tollak; színes tollak; színező tollak; tollak (színes -); jelölőtollak, szövegkiemelő tollak [irodaszerek];

szövegkiemelő tollak; élelmiszer csomagolások részeként értékesített nyomtatott receptek; csomagolásra szolgáló

ragasztószalagok; papírból készült tasakok csomagoláshoz; papírtasakok csomagoláshoz; papírzacskók

csomagoláshoz; abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; papír- vagy műanyaglapok

nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; határidőnaplók [nyomdaipari termékek]; a nyomdaiparban

 képek reprodukciójára használt tintázó lapok; nyomdai papír, nyomdapapír.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; árubemutatók szervezése

reklámozási célokra; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás

[promóciós/reklámozási célokra]; fényképészeti felszerelés bemutatása [reklámozási célból]; kirakatrendezési

szolgáltatások reklámozási célokra; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése;

reklámcélú bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;

reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; prospektusok

és termékminták terjesztése reklámcélból; prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám- és promóciós

anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése;

reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok,

prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi,

akár belföldi]; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

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

termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése;

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

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

terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlevelek

és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása

telefonos megkeresések alapján; reklámminták terjesztésének lebonyolítása; reklámok és kereskedelmi hirdetések

terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;

reklámozó szórólapok terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; reklámszórólapok terjesztése; reklámterjesztés;
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szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; terjesztés (reklámanyag -);

termékek terjesztése, szétosztása reklámcélokból; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi

 vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; egészség- és fitnesztréning;

egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő

klubok szolgáltatásai [edzés]; létesítmények biztosítása egészség kluboknak [mozgásgyakorlatok]; politikai

beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való felkészítés és coaching; testnevelés; testnevelési

 létesítmények biztosítása; testnevelési oktatás; testnevelési szolgáltatások.

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

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs

szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai

 összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 02963

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Mester & Társa Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Szívügyünk Szabadhegy!

 ( 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; papírból

készült 3d-s fali műalkotások; papírból készült faldekorációk; papírból készült figurák; papírból készült

műalkotások; papírfigurák; papírkivágások; papírmasé; papírmaséból készült díszítő szobrok; papírmaséból

készült szobrok; szobrocskák, figurák papírmaséból; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; plakátok,

transzparensek kartonból; plakátok, transzparensek papírból; papírból készült poszterek; poszterek;

poszterkönyvek; posztermagazinok; vászonképek, ragasztott poszterek; kaparós könyvek rajzoláshoz; karcoló

tollak; színes tollak; színező tollak; tollak (színes -); jelölőtollak, szövegkiemelő tollak [irodaszerek];

szövegkiemelő tollak; élelmiszer csomagolások részeként értékesített nyomtatott receptek; csomagolásra szolgáló

ragasztószalagok; papírból készült tasakok csomagoláshoz; papírtasakok csomagoláshoz; papírzacskók

csomagoláshoz; abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; papír- vagy műanyaglapok

nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; határidőnaplók [nyomdaipari termékek]; a nyomdaiparban

 képek reprodukciójára használt tintázó lapok; nyomdai papír, nyomdapapír.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; árubemutatók szervezése

reklámozási célokra; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás

[promóciós/reklámozási célokra]; fényképészeti felszerelés bemutatása [reklámozási célból]; kirakatrendezési

szolgáltatások reklámozási célokra; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése;

reklámcélú bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;

reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; prospektusok

és termékminták terjesztése reklámcélból; prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám- és promóciós

anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése;

reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok,

prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi,

akár belföldi]; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

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

termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése;

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

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

terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlevelek
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és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása

telefonos megkeresések alapján; reklámminták terjesztésének lebonyolítása; reklámok és kereskedelmi hirdetések

terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;

reklámozó szórólapok terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; reklámszórólapok terjesztése; reklámterjesztés;

szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; terjesztés (reklámanyag -);

termékek terjesztése, szétosztása reklámcélokból; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi

 vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; egészség- és fitnesztréning;

egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő

klubok szolgáltatásai [edzés]; létesítmények biztosítása egészség kluboknak [mozgásgyakorlatok]; politikai

beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való felkészítés és coaching; testnevelés; testnevelési

 létesítmények biztosítása; testnevelési oktatás; testnevelési szolgáltatások.

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

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs

szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai

 összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 02964

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Mester & Társa Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Szívügyünk Kismegyer!

 ( 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; papírból

készült 3d-s fali műalkotások; papírból készült faldekorációk; papírból készült figurák; papírból készült

műalkotások; papírfigurák; papírkivágások; papírmasé; papírmaséból készült díszítő szobrok; papírmaséból

készült szobrok; szobrocskák, figurák papírmaséból; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; plakátok,

transzparensek kartonból; plakátok, transzparensek papírból; papírból készült poszterek; poszterek;

poszterkönyvek; posztermagazinok; vászonképek, ragasztott poszterek; kaparós könyvek rajzoláshoz; karcoló

tollak; színes tollak; színező tollak; tollak (színes -); jelölőtollak, szövegkiemelő tollak [irodaszerek];

szövegkiemelő tollak; élelmiszer csomagolások részeként értékesített nyomtatott receptek; csomagolásra szolgáló

ragasztószalagok; papírból készült tasakok csomagoláshoz; papírtasakok csomagoláshoz; papírzacskók

csomagoláshoz; abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; papír- vagy műanyaglapok

nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; határidőnaplók [nyomdaipari termékek]; a nyomdaiparban

 képek reprodukciójára használt tintázó lapok; nyomdai papír, nyomdapapír.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; árubemutatók szervezése

reklámozási célokra; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás

[promóciós/reklámozási célokra]; fényképészeti felszerelés bemutatása [reklámozási célból]; kirakatrendezési

szolgáltatások reklámozási célokra; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése;

reklámcélú bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;

reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; prospektusok

és termékminták terjesztése reklámcélból; prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám- és promóciós

anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése;

reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok,

prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi,

akár belföldi]; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámanyagok szétosztása; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, brosúrák,
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termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése;

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

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

terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlevelek

és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása

telefonos megkeresések alapján; reklámminták terjesztésének lebonyolítása; reklámok és kereskedelmi hirdetések

terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;

reklámozó szórólapok terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; reklámszórólapok terjesztése; reklámterjesztés;

szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; terjesztés (reklámanyag -);

termékek terjesztése, szétosztása reklámcélokból; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi

 vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; egészség- és fitnesztréning;

egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő

klubok szolgáltatásai [edzés]; létesítmények biztosítása egészség kluboknak [mozgásgyakorlatok]; politikai

beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való felkészítés és coaching; testnevelés; testnevelési

 létesítmények biztosítása; testnevelési oktatás; testnevelési szolgáltatások.

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

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs

szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai

 összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 02965

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Mester & Társa Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Szívügyünk Jancsifalu!

 ( 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; papírból

készült 3d-s fali műalkotások; papírból készült faldekorációk; papírból készült figurák; papírból készült

műalkotások; papírfigurák; papírkivágások; papírmasé; papírmaséból készült díszítő szobrok; papírmaséból

készült szobrok; szobrocskák, figurák papírmaséból; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; plakátok,

transzparensek kartonból; plakátok, transzparensek papírból; papírból készült poszterek; poszterek;

poszterkönyvek; posztermagazinok; vászonképek, ragasztott poszterek; kaparós könyvek rajzoláshoz; karcoló

tollak; színes tollak; színező tollak; tollak (színes -); jelölőtollak, szövegkiemelő tollak [irodaszerek];

szövegkiemelő tollak; élelmiszer csomagolások részeként értékesített nyomtatott receptek; csomagolásra szolgáló

ragasztószalagok; papírból készült tasakok csomagoláshoz; papírtasakok csomagoláshoz; papírzacskók

csomagoláshoz; abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; papír- vagy műanyaglapok

nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; határidőnaplók [nyomdaipari termékek]; a nyomdaiparban

 képek reprodukciójára használt tintázó lapok; nyomdai papír, nyomdapapír.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; árubemutatók szervezése

reklámozási célokra; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás

[promóciós/reklámozási célokra]; fényképészeti felszerelés bemutatása [reklámozási célból]; kirakatrendezési

szolgáltatások reklámozási célokra; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése;

reklámcélú bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;

reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; prospektusok

és termékminták terjesztése reklámcélból; prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám- és promóciós

anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése;
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reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok,

prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi,

akár belföldi]; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

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

termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése;

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

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

terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlevelek

és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása

telefonos megkeresések alapján; reklámminták terjesztésének lebonyolítása; reklámok és kereskedelmi hirdetések

terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;

reklámozó szórólapok terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; reklámszórólapok terjesztése; reklámterjesztés;

szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; terjesztés (reklámanyag -);

termékek terjesztése, szétosztása reklámcélokból; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi

 vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; egészség- és fitnesztréning;

egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő

klubok szolgáltatásai [edzés]; létesítmények biztosítása egészség kluboknak [mozgásgyakorlatok]; politikai

beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való felkészítés és coaching; testnevelés; testnevelési

 létesítmények biztosítása; testnevelési oktatás; testnevelési szolgáltatások.

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

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs

szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai

 összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 02992

 ( 220 ) 2022.11.15.

 ( 731 )  EGON SCHANZA, Unterpremstätten (AT)

 ( 740 )  Dr. Katona Géza Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Ipari célú vegyi termékek.

 2    Lakkok, festékek.

 3    Vegyi/műszaki tisztítószerek.

 4    Ipari olajok, kenőanyagok.

 ( 210 ) M 22 02994

 ( 220 ) 2022.11.15.

 ( 731 )  GEO-4 Future Zrt., Miskolc (HU)

 ( 541 ) GEO-4 Future

 ( 511 ) 9    Inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek

 villamosenergia-termeléshez.

  11    Légkondicionálók.

  37    Villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02995

 ( 220 ) 2022.11.15.

 ( 731 )  GEO-4 Future Zrt., Miskolc (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek

 villamosenergia-termeléshez.

  11    Légkondicionálók.

  37    Villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02996

 ( 220 ) 2022.11.15.

 ( 731 )  Dénes Andrea, Budapest (HU)

 Petőváry Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádár Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MAGYARORSZÁGI STRANDFESZTIVÁL - STRANDRA MAGYAR

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

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

 ( 210 ) M 22 02997

 ( 220 ) 2022.11.15.

 ( 731 )  MOBILKER TEAM Kft., Budapest (HU)

  

( 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.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

 32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 34    Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

 számára; dohányzási cikkek; gyufák.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek és italok megmunkálása.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 03000

 ( 220 ) 2022.11.16.

 ( 731 )  Nagy Lívia, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

 ( 541 ) TESTIMESÉK
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 ( 511 )  41    Bodywork-terápia oktatás; szomatikus-terápia oktatás; testedzési, testnevelési szolgáltatások; spirituális,

 lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 44    Terápiás szolgáltatások; terápiás testkezelések; légzésterápiás szolgáltatások; masszázsszolgáltatások;

szexuális problémák kezelésére szolgáló fizikai és pszichológiai célú szomatikus terápia; egyéni és csoportos

szomatikus terápiás szolgáltatások; pszichológiai tanácsadás egészségügyi problémák feldolgozására; a test és a

 lélek egészségét és jóllétét szolgáló terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 03011

 ( 220 ) 2022.11.16.

 ( 731 )  MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Millapurin

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 22 03014

 ( 220 ) 2022.11.16.

 ( 731 )  Közjegyzői Akadémia Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  40    Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; anyagmegmunkálás; nyomdai kivitelezés, nyomdai utómunkálatok;

könyvnyomtatás; könyvek és más dokumentumok digitális nyomtatásának szolgáltatásai; nyomdai kivitelezés,

nyomdai utómunkálatok [összehajtás, hajtogatás]; nyomdai kivitelezés, nyomdai utómunkálatok [kötés]; nyomdai

 kivitelezés, nyomdai utómunkálatok [vágás]; nyomdai szedés.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; könyvkiadás; könyvkiadással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; könyvkölcsönzési szolgáltatások; könyvekkel kapcsolatos

információnyújtás; könyvek és folyóiratok kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja;

elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek

publikálása és kiadása; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; oktatás és tanítás; oktatáshoz

kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása;

oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatási anyagok

 kiadása.

 ( 210 ) M 22 03017

 ( 220 ) 2022.11.16.

 ( 731 )  CLAUDIA CHEMICAL Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Bodó Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 ) WINDOLA

 ( 511 ) 4    Aeroszolos kenőanyagok; általános kenőanyagok; beragadásgátló anyagok [olajok]; fémeket súrlódásos

kopástól megvédő adalékokat tartalmazó kenőolajok; folyadékok fémmegmunkáláshoz olajok formájában;

folyadékok gépi vágáshoz; ipari kenőanyagok; ipari olajok felületek kenéséhez, lubrikálásához; ipari olajok,
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zsírok és kenőanyagok; kenő tulajdonságokkal rendelkező termékek fémmegmunkáláshoz; kenőanyag

menetvágáshoz és menetfúráshoz; kenőanyagok; kenőanyagok fémek gépi megmunkálásához; kenőanyagok

fémfelületekhez; kenőanyagok fémmegmunkáláshoz; kenőanyagok fúráshoz; kenőanyagok gépekhez;

kenőanyagok gépi vágáshoz; kenőanyagok ipari berendezésekhez; kenőanyagok ipari folyamatokhoz;

kenőanyagok ipari gépekhez; kenőanyagok láncfűrészek láncainak védelmére; kenőfolyadékok; kenőolaj;

kenőolajok és -zsírok; kenőolajok fémdarabok formázásához; kenőolajok fémdarabok vágásához; kenőolajok

[ipari kenőanyagok]; kenőolajok vágófolyadékként; két felület közötti csúszási súrlódás csökkentésére szolgáló

készítmények; olajalapú kenőanyagok; olajok felületkezeléshez; olajok fémmegmunkáláshoz; olajok

szerszámgépekhez; rozsdás fémalkatrészek meglazítására szolgáló készítmények; szintetikus eredetű

kenőanyagok; szintetikus kenőanyagok; szintetikus kenőolajok; szintetikus kenőanyagok aeroszolok formájában;

szintetikus olajok; vágóolaj ipari fémmegmunkáláshoz; vágóolajok; vágófolyadékok; vágókeverékek

 fémmegmunkálási műveletekhez; vegyületek fémvágáshoz.

 ( 210 ) M 22 03018

 ( 220 ) 2022.11.16.

 ( 731 )  Neszler Imre Attila, Tapolca (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

 ( 541 ) TERRA TURDEMIZ

 ( 511 )   33    Alkoholos borok.

 ( 210 ) M 22 03019

 ( 220 ) 2022.11.16.

 ( 731 )  Dörgicsemajor Mezőgazdasági Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) M'AMA GASTRO RESORT DÖRGICSE

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 03037

 ( 220 ) 2022.11.18.

 ( 731 )  Mirkóczki Ádám, Eger (HU)

 ( 740 )  Dr. Gólya Adrienn, Eger

 ( 541 ) EGRIPOST

 ( 511 )  41    Blogírási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus szövegek

megjelentetése; beszédírás, nem reklámcélra; fényképek közzététele; interneten közvetített hírműsor

szolgáltatások; hírlevélkiadási szolgáltatások; hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása; kiadói szolgáltatások;

 szövegek kiadása elektronikus média formájában.

 45    Politikai kutatás és elemzés; politikai konzultáció; politikai tanácsadás; politikai információs szolgáltatások;

 politikai kommunikációs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció.

 ( 210 ) M 22 03043

 ( 220 ) 2022.11.18.

 ( 731 )  Dorogi Andrea, Dunaharaszti (HU)

 Valentin Péter János, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VALDORART

 ( 511 )  41    Bemutatók szervezése képzési célokra; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése;

rajzoktatás; festéssel, festészettel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; felnőttképzés; felnőttoktatás; felnőttoktatási

szolgáltatások; folyamatos tanfolyamok szervezése; képzés biztosítása globális számítógépes hálózat útján;

képzés és oktatás; képzés szervezése; képzések szervezése; képzések tartása; képzési célú előadások szervezése
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és lebonyolítása; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú

kiállítások szervezése és lebonyolítása; képzési célú műhelyek; képzési rendezvények szervezése és

lebonyolítása; képzési tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; képzési tanfolyamok biztosítása;

képzőművészeti oktatás; kézművességgel és iparművészettel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások;

kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások rendezése

oktatási célokra; kiállítások szervezése oktatási célokra; könyvek publikálása és kiadása; kulturális és művészeti

rendezvények szervezése; levelező oktatás, távoktatás; levelező tanfolyamok; levelező tanfolyamok

lebonyolítása; levelező tanfolyamok szervezése; művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; művészeti

oktatás levelező tanfolyamokon keresztül; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási célú

kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú tanfolyamok

lebonyolítása; oktatási filmek gyártása; oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online módon; oktatási

programok szervezése; oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási szolgáltatások levelező tanfolyamok

formájában; oktatási szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni foglalkoztató

központokban; oktatótanfolyamok biztosítása fiatalok számára; oktatótanfolyamok lebonyolítása; oktatóvideók

készítése; online képzések biztosítása; online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; online

távoktatási szolgáltatások; szabadidős, rekreációs célú műhelyek; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása

és rendezése; videók gyártása; videofelvételek készítése; tanfolyamszervezés; tanfolyamok szervezése, tartása;

 tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, képzések.

 ( 210 ) M 22 03044

 ( 220 ) 2022.11.18.

 ( 731 )  Vaperty Investment Zrt., Balatonudvari (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Golfcipők; golfnadrág; golfsapkák; golfnadrágok; golfszoknyák; golfruházat, a kesztyűk kivételével;

sportruházat; sportmellények; sportsapkák; sportnadrágok; ruházat sportoláshoz; skortok [sportszoknyák];

sportruházat [kivéve golfkesztyűk]; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sport sapkák és baseball sapkák; sportcipők;

galléros ingek; pólóingek; rövidnadrágok [ruházat]; rövid ujjú ingek; rövid ujjú sportingek; hosszúnadrágok,

 nadrágok.

 28    Golfütők; golftáskák; golflabdák; golfkesztyűk; golfszőnyegek; golfütő markolatok; golfütő nyelek; golfütő

fejek; golfütő tokok; vas golfütők; golflabda összeszedők; golflabda jelölők; golftáska-címkék; kézi golfkocsik;

hordtáskák golfütőkhöz; táskaállványok golftáskákhoz; állványok golftáskákhoz; golftáskacímkék bőrből;

golflyukak, golflyuk bélések; hálók golf gyakorlásához; segédeszközök golf gyakorlásához; eszközök golf

gyakorlásához; golfütők, putterek [sportfelszerelés]; szalagok golfütők markolatára; golflabda-tartó szögek;

golfozáshoz szükséges cikkek; putting gyakorlószőnyegek [golfeszközök]; gyepjavító szerszámok

[golffelszerelések]; golf tee-k, elütők; golfütő fej védő tokok; segédeszközök golfütés gyakorlásához, javításához;

golflyuk-jelző zászlók [sportcikkek]; golftáskák kerékkel vagy anélkül; formára szabott tokok golfütőkhöz;

formára szabott huzatok golftáskákhoz; kerekes táskák golffelszerelés számára; putting szőnyegek beltéri

gyakorláshoz [golf]; putting korongok beltéri gyakorláshoz [golf]; formára szabott tokok golfütő fejekhez;

speciálisan golfütők tárolására kialakított állványok; tartók, tasakok golflabda-tartó szögeknek; sportcikkek

hordozására kialakított táskák; sportcikkek hordozására alkalmas táskák; sportfelszerelésekhez speciálisan

 kialakított táskák.

 41    Golfoktatás; golfoktatási szolgáltatás; golfversenyek szervezése; golffelszerelés bérbeadása;

golflétesítmények üzemeltetése; ütőhordó szolgáltatás [golf]; golf gyakorlópályák biztosítása; golf caddie

szolgáltatások; golfsport szolgáltatások biztosítása; szórakoztatás golfversenyek formájában; hivatásos

golfversenyek megszervezése; hivatásos golfversenyek megtervezése; golfozással kapcsolatos szórakoztatási

szolgáltatások; golfversenyek szervezése és lebonyolítása; golfütők egyéni felhasználókhoz való igazítása;

professzionális golfbajnokságok vagy versenyek szervezése; professzionális golftornák vagy -versenyek
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szervezése, rendezése és lebonyolítása; sporttevékenységek; sportszolgáltatások; sportpályák bérbeadása;

sportesemények megrendezése; sportversenyek és sportesemények szervezése; sportrendezvények lebonyolítása;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportlétesítmények fenntartása; sporttevékenységek oktatása; sportlétesítmények

működtetése; sport klub szolgáltatások; létesítmények biztosítása sporteseményekhez; létesítmények biztosítása

sportversenyekhez; sport- és szabadidős tevékenységek; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások;

sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sportoktatás, edzés és

irányítás; sportesemények biztosítása és rendezése; sportversenyek szervezése és lebonyolítása;

sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; sportfelszerelések

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportoláshoz kapcsolódó oktatási és képzési szolgáltatások;

sportoktatás/edzés; sportoktatói szolgáltatások; sportoktatási szolgáltatások; sportrendezvények, versenyek és

sportbajnokságok szervezése; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport

célú rendezvényszervezés; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szabadidős rendezvények

szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése; oktatási rendezvények lebonyolítása; szórakoztató

rendezvények lebonyolítása; sportklubok rendezvényeinek irányítása; szórakoztató célú rendezvények szervezése;

élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; esküvői szórakoztatás megszervezése; oktatás, tanítás; oktatás és

tanítás; képzés és oktatás; oktatási klub szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása; létesítmények biztosítása

oktatáshoz; oktatás, szórakozás és sport; oktatás és képzés biztosítása; foglalkozások gyerekeknek

[szórakoztatás/oktatás]; létesítmények biztosítása oktatási célokra; oktatási programok szervezésének

szolgáltatásai; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatással kapcsolatos

telefonos tájékoztatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; versenyek

szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; oktatási szórakoztató szolgáltatások biztosítása

 gyermekek számára iskolaidő utáni foglalkoztató központokban.

 43    Zártkörű drinkbár szolgáltatások; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások

[étel- és italszolgáltatás]; termek kölcsönzése közösségi célokra; szolgáltatások ételek biztosításához;

szolgáltatások italok biztosításához; szoba- és terembérlési szolgáltatások; pavilonok kölcsönzése, bérbeadása;

létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; kültéri étkeztetési szolgáltatások; közösségi célú

helyiségek bérbeadása; közösségi központok biztosítása társasági összejövetelekhez és találkozókhoz; klub

szolgáltatások étel és ital biztosítására; italszolgáltatás biztosítása; helyszínek biztosítása rendezvényekhez,

ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; hotelinformáció nyújtása weboldalon keresztül; étkeztetési

szolgáltatások rendezvénytermek számára; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; ételek és italok

felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali

fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételkészítés; ételkészítési szolgáltatások; étel- és

italellátás; étel és ital catering; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; esküvői fogadások rendezése [étel és

ital]; büfészolgáltatások koktélbárok számára; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; bár szolgáltatások; bár- és

 éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 03050

 ( 220 ) 2022.11.20.

 ( 731 )  Gál Ilona, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Oktatási mobilalkalmazások.

  16    Oktatási és képzési anyagok; nyomtatott oktatási anyagok; nyomtatott anyagok oktatási célokra.

 41    Egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; életmentési módszerek oktatása; gyermekek számára
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biztosított oktatási szolgáltatások; higiéniai oktatás; ökológiai témákhoz kapcsolódó oktatási szolgáltatások;

oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok kiadása; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási filmek

 gyártása.

 ( 210 ) M 22 03071

 ( 220 ) 2022.11.22.

 ( 731 )  BARNABOSS Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Berzétei és Abonyi Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 22 03072

 ( 220 ) 2022.11.22.

 ( 731 )  Ubrankovics Gerenda- és Készházgyártó Kft., Ágfalva (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Acélszerkezetek építése; acélszerkezetek építése épületekhez; acélszerkezetek hegesztése építési célra;

alapozással kapcsolatos földalatti építési munkák; állami, önkormányzati lakások építése; általános építési

vállalkozói szolgáltatások; árnyékolórácsok, zajvédő falak, kerítések építése; beltéri válaszfalak építése;

egészségügyi célt szolgáló épületek építése; egészségügyi létesítmények építése; egyedi épületek építése; előre

gyártott lakóhelyek építése vízilovak számára; építés; építéscontrolling, kivitelezés-felügyelet; építésfelügyelet;

építésfelügyelettel kapcsolatos konzultáció; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építési menedzsment;

építési munka felügyelete; építési munkálatok előregyártott házaknál; építési projektmenedzsment szolgáltatások;

építési szolgáltatások; építési tanácsadó szolgáltatások; építési tárgyú információk biztosítása; építési tárgyú

információk; építési telkek kialakítása, hasznosítása; építési területek elegyengetése; építési területek előkészítése;

építési területek szintezése; építőmérnöki munkák helyszíni építési felügyelete; épületalapok építése; épületek

építés alatti tűzállóvá tétele; épületek építése; épületek építése megrendelésre; épületek építésével kapcsolatos

információs szolgáltatások; épületek építésével kapcsolatos online információszolgáltatás; épületek és más

szerkezetek építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; épületek és más szerkezetek építése; épületrészek

építése; falépcsők építése; föld alatti építés; föld alatti tározólétesítmények építése; földalatti építmények,

szerkezetek építése; galériák építése; gyárak építése megrendelésre; gyártó- és ipari épületek építése; házak

építése; házak építése megrendelésre; házbővítések építése; helyszínek előkészítése [építés]; helyszíni építési

projekt-menedzselési szolgáltatások; helyszíni projektirányítás épületek építésével kapcsolatban; hidak építése;

hidak építése megrendelésre; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés];

intézményi célt szolgáló épületek építése; ipari célú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; ipari ingatlanok

építése; irodák, irodaházak építése; iskolák építése; istállók építése; kereskedelmi épületek építése; kereskedelmi

ingatlanok építése; kerti épületek építése [felállítás és üvegezés]; kiállító standok építése; kiállítási standok,

emelvények és bódék építése és felállítása; kommunikációs infrastruktúra építése; közüzemi infrastruktúra építés;

lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; közüzemi létesítmények építésével kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; lakások építése megrendelésre; lakó- és kereskedelmi épületek építése; lakóingatlan-építés;

lakóingatlanok építése; magánlakások építése; melegházak és üvegházak építése; melegházak, üvegházak építése

[felállítás és üvegezés]; mélyépítési projektek építési felügyelete; szaunák építése; társasházak, apartmanházak,

többlakásos épületek építése; telkek, építési területek megtisztítása; tetők építése; többlakásos épületek építése;

többszintes autóparkolók építése; uszodák építése; uszodakomplexumok építése; üvegházak építése; üzletek

építése; üzleti komplexumok építése; válaszfalak építése; vásári standok és üzletek építése; vidéki,

mezőgazdasági létesítmények építése; építéshez és építkezéshez használt berendezések kölcsönzésével

kapcsolatos információnyújtás; építési állványzatok, munka- és építési platformok bérbeadása; épületek
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építésénél használt készülékek, berendezések bérbeadása; építési állványzatok, munka- és építési platformok

javítása és karbantartása; építési munkálatok javítása; építészeti alkotások restaurálása; épületek építésével,

 javításával és karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; raktárak építése és javítása.

  40    Acél építőelemek egyedi gyártása; előre gyártott építőelemek egyedi gyártása.

 42    Építőipari gépekkel kapcsolatos kutatás; környezetet befolyásoló események figyelése [monitoring]

építőmérnöki szerkezeteken belül; technológiai kutatás az építőipar számára [épületek]; építőmérnöki

konzultációs szolgáltatások; építőmérnöki, mélyépítési tervezési szolgáltatások; építőmérnöki munkákhoz

kapcsolódó formatervezési szolgáltatások; építőmérnöki rajzolási szolgáltatások; építőmérnöki tervezési

szolgáltatások; építőmérnöki tevékenység; építőmérnöki tevékenységgel kapcsolatos műszaki konzultációs

szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia területén; építőanyagok szerkezeti

 viselkedésének elemzése; építőanyagok minőségellenőrzése.

 ( 210 ) M 22 03073

 ( 220 ) 2022.11.22.

 ( 731 )  Bartalos Enikő, Balatonalmádi (HU)

 ( 740 )  dr. Nyikos György, Budapest

  

( 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; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 22 03074

 ( 220 ) 2022.11.22.

 ( 731 )  Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Sósborszesz.

 ( 210 ) M 22 03075

 ( 220 ) 2022.11.22.

 ( 731 )  Juhos Andor, Hódmezővásárhely (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   45    Munkavédelmi tanácsadás; munkavédelmi előírásokra vonatkozó tanácsadás; tűzvédelmi tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 03078

 ( 220 ) 2022.11.22.

 ( 731 )  PRO LUPE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tekler Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) Sombreros Mexican Grill

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 03079

 ( 220 ) 2022.11.22.

 ( 731 )  dr. Goda Mark, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; jogi tanácsadás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; ügyvédi szolgáltatások

 [jogi szolgáltatások].

 ( 210 ) M 22 03080

 ( 220 ) 2022.11.22.

 ( 731 )  dr. Goda Mark, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; jogi tanácsadás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; ügyvédi szolgáltatások

 [jogi szolgáltatások].

 ( 210 ) M 22 03083

 ( 220 ) 2022.11.22.

 ( 731 )  Home Key Ingatlan Kft., Göd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlan értékbecslés; ingatlan értékelés; ingatlanérték-becslés; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési

szolgáltatások; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlankezelési

szolgáltatások; ingatlanirodák [apartmanok]; ingatlanmenedzsment; ingatlannal kapcsolatos szaktanácsadás;

ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlanok bérbeadása;

ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások;

ingatlanok értékbecslése; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ügynökségek (ingatlan -); tanácsadási

szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban;

szállások kiadásával foglalkozó irodák (ingatlantulajdonok); lakótelepekkel kapcsolatos ingatlankezelési

szolgáltatások; lakóingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal

kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó ügynökségek szolgáltatásai;

kereskedelmi ingatlan kezelés; interneten keresztül történő ingatlanügyekkel kapcsolatos tájékoztatás;

ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; ingatlanvásárlással kapcsolatos segítségnyújtás;

ingatlanvagyonnal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlanügynökségek

szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával kapcsolatosan; ingatlanügynökségek; ingatlanügynökség;

ingatlanügynöki tevékenység; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanügyletek;

ingatlantanácsadás; ingatlanszerzéshez kapcsolódó kutatási szolgáltatások; ingatlanpiaccal kapcsolatos

információnyújtás; ingatlanokra vonatkozó záloghitel szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi brókeri
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szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos számítógépesített információs szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos

alkuszi szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási

szolgáltatások; ingatlanok vásárlásával kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlanok vásárlása [mások számára];

ingatlanok vásárlása mások nevében; ingatlanok kiválasztása és megvásárlása [mások megbízásából]; ingatlannal

és telekkel kapcsolatos ingatlanügyi tájékoztatás; ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások; ingatlan- és

vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan adminisztráció; időmegosztásos

ingatlanok kezelése; épületek adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások;

épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; finanszírozás nyújtása ingatlanfejlesztéshez;

föld ingatlan kezelés; föld ingatlan kezeléssel kapcsolatos tájékoztatás; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,

bankügyletek, ingatlan]; ingatlanok értékbecslésével kapcsolatos tájékoztatás; ingóságok és ingatlanok pénzügyi

értékelése; ingatlan befektetések; ingatlanberuházási tanácsadás; lakossági ingatlanbefektetési tanácsadás;

ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése biztosítási kárigényekhez;

biztosítások ingatlantulajdonosok számára; ingatlan biztosítások; ingatlanbiztosítási szolgáltatások; ingatlanokkal

 kapcsolatos biztosítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 03084

 ( 220 ) 2022.11.22.

 ( 731 )  Bognár Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 ) Balatoni Szépmíves Céh

 ( 511 )   16    Könyvek.

  41    Kiadás/megjelentetés (Könyv -); könyvkiadás.

 ( 210 ) M 22 03085

 ( 220 ) 2022.11.22.

 ( 731 )  Baranyai László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab Ildikó, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  17    Hőszigetelő anyagok; hőszigetelő anyagok műanyagból; épületek védelmére használt szigetelések;

időjárásvédő szigetelőanyagok; műanyag fóliák az építőiparban párazáró rétegként való használatra; műanyag

szigetelőanyagok; nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez; szigetelőanyagok épületek nedvesedése ellen;

vízálló rétegek (műanyag) [nem csomagoláshoz]; vízálló rétegek (műanyag) [nem csomagolásra]; vízhatlan

tömítések; vízzáró burkolatok alapozások megvédésére; vízzáró gumigyűrűk; vízzáró gyűrűk; ipari burkolatok

épületszigeteléshez; ipari bevonatok [szigetelés]; szigetelés építkezési célokra; szigetelés vasúti vágányok részére;

 szigetelő anyagok; szigetelő bevonatok; vízszigetelő membránok.

 40    Anyagok visszanyerése hulladékokból; értéknövelő újrahasznosítás [hulladék-újrahasznosítás];

 hulladék-újrahasznosítás; hulladékanyagok kezelése.

 ( 210 ) M 22 03086

 ( 220 ) 2022.11.23.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kiszervezett vállalatirányítás; közvélemény-kutatás;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás);

piaci tanulmányok; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámkoncepciók kidolgozása;
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segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti vizsgálatok,

 kutatások; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások.

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

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

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

konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú

kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és

szórakoztató szolgáltatások; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online

elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; pályaválasztási tanácsadás; szabadidős létesítmények

üzemeltetése; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és

 lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások.

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

 laboratóriumi szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 22 03087

 ( 220 ) 2022.11.23.

 ( 731 )  Major Zita, Szombathely (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; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 22 03089

 ( 220 ) 2022.11.23.

 ( 731 )  G.I.T.A. 3 Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 7    Axiál szivattyúk; áztató szivattyúk; centrifugál szivattyúk; diffúziós szivattyúk; elektromos szivattyúk;

elektromos vízszivattyúk; hidraulikus szivattyúk; hordalék szivattyúk; hűtőközeg helyreállító szivattyúk;

iszapszivattyúk; kenőszivattyúk; keringető szivattyúk; magas hőmérsékletű szivattyúk; membránszivattyúk;

merülőszivattyúk; motoros vízszivattyúk; nagynyomású szivattyúk; nyomó vákuumszivattyúk; nyomószivattyúk;

olajleeresztő szivattyúk; önfelszívó centrifugál szivattyúk; pneumatikus szivattyúk; rotációs szivattyúk; szelepek

szivattyúkhoz; szivattyú tengelyek; szivattyúberendezések; szivattyúk; szivattyúk élelmiszeripari használatra

[gépek]; szivattyúk folyadékkivonáshoz [gépek]; szivattyúk fűtőberendezésekhez; szivattyúk gázkitermeléshez

[gépek]; szivattyúk [gépek]; szivattyúk [gépek, motorok vagy hajtóművek részei]; szivattyúk lapátkerekei;

szivattyúmembránok; szivattyúmotor szerelvények; szivattyúszabályozó szelepek; szivattyúzó állomások,

szivattyútelepek szerelvényei; szivattyúzó berendezések [gépek]; tápszivattyúk; vákuumszivattyú-berendezések;

vákuumszivattyú-meghajtók; vákuumszivattyúk; vákuumszivattyúk [gépek]; villanymotoros szivattyúegységek;

vízpumpák, vízszivattyúk; vízszolgáltató gépek [szivattyúk]; hőcserélők [gépalkatrészek]; hőszivattyúk

 [gépalkatrészek]; kuplungok, tengelykapcsolók gépekhez; pillangószelepek.

 ( 210 ) M 22 03090

 ( 220 ) 2022.11.23.
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 ( 731 )  G.I.T.A. 3 Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 7    Axiál szivattyúk; áztató szivattyúk; centrifugál szivattyúk; diffúziós szivattyúk; magas hőmérsékletű

szivattyúk; membránszivattyúk; merülőszivattyúk; motoros vízszivattyúk; nagynyomású szivattyúk; nyomó

vákuumszivattyúk; nyomószivattyúk; olajleeresztő szivattyúk; pneumatikus szivattyúk; rotációs szivattyúk;

szelepek szivattyúkhoz; szivattyú tengelyek; szivattyúberendezések; szivattyúk; szivattyúk fűtőberendezésekhez;

szivattyúk gázkitermeléshez [gépek]; szivattyúk [gépek]; szivattyúk [gépek, motorok vagy hajtóművek részei];

szivattyúk gőzkivonáshoz [gépek]; szivattyúk lapátkerekei; szivattyúk motorok hűtéséhez; szivattyúmembránok;

szivattyúmotor szerelvények; szivattyúszabályozó szelepek; szivattyúzó berendezések [gépek]; tápszivattyúk;

vákuumszivattyú-berendezések; vákuumszivattyúk; vákuumszivattyúk [gépek]; villanymotoros

szivattyúegységek; szivattyúk élelmiszeripari használatra [gépek]; önszabályozó szivattyúk [kivéve a

töltőállomásoknál történő üzemanyag töltésnél]; önfelszívó centrifugál szivattyúk; levegőztető szivattyúk;

levegőszivattyúk; hőcserélők [gépalkatrészek]; hőszivattyúk [gépalkatrészek]; kuplungok, tengelykapcsolók

gépekhez; pillangószelepek; tengelykapcsolók gépekhez; tömítések [gépek részei]; tömítések [hajtóművek

 részei]; tömszelencék [géprészek]; üzemanyag-szivattyúk.

 ( 210 ) M 22 03091

 ( 220 ) 2022.11.22.

 ( 731 )  WhiteBox Visual Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Amber Bride

 ( 511 )  36    Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanok bérbeadása; ingatlan bérbeadási szolgáltatások;

 ingatlantulajdon-kezelés.

 41    Esküvői szórakoztatás megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése; vállalati rendezvények

(szórakoztatás); zenei rendezvények szervezése; táncos rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények

lebonyolitása; szórakoztatás; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások; szórakoztatási célú

 rendezvényszervezés; szórakoztatási célú ünnepségek szervezése; szórakoztatási célú ünnepségek lebonyolítása.

 43    Esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel és ital catering;

étel és ital catering koktélpartikra; ideiglenes szállásadás; vendéglátási szolgáltatások [étel és italszolgáltatás];

helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása;

 rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása.

 45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése; felekezeten kívüli, nem vallásos polgári esküvői szertartások

megszervezése és lebonyolítása; polgári esküvők lebonyolítása; egyházi esküvői szolgáltatások; liturgikus

szolgáltatások esküvőkőn; nem vallási, nem vallásos esküvők tervezése és vezetése; egyéb ünnepi alkalmak

 tervezése; házassági ceremóniák rendezése.

 ( 210 ) M 22 03093

 ( 220 ) 2022.11.24.

 ( 731 )  Kardos Éva Györgyi, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Berényi Krisztina, Budapest

 ( 541 ) KONELI- konstruktív életvezetés

 ( 511 )  41    Gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek számára

biztosított oktatási szolgáltatások; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; középiskolai oktatás; nyári táborok

[szórakoztatás és oktatás]; oktatás biztosítása; oktatás előkészítő iskolákban; oktatás és képzés biztosítása; oktatás

és tanítás; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok

kiadása; oktatási anyagok terjesztése; oktatási bizonyítványok odaítélése; oktatási célú előadások szervezése és

lebonyolítása; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási

értékelési szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási
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intézményi szolgáltatások; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatási létesítmények biztosítása; oktatási

szolgáltatások gyermekeket tanító pedagógusok számára; oktatási szolgáltatások menedzsmentje; oktatási

tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; könyvkiadás; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 03098

 ( 220 ) 2022.11.24.

 ( 731 )  Di-Care Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ádler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NOVITI SMART

 ( 511 )  10    Vércukor vizsgáló berendezések; vércukorszint-figyelő készülékek; vércukorszint-mérők; vércukorszint

 vizsgálatára szolgáló gyógyászati eszközök.

 ( 210 ) M 22 03106

 ( 220 ) 2022.11.24.

 ( 731 )  VMP Zenei Produkció Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ValMar

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 210 ) M 22 03107

 ( 220 ) 2022.11.24.

 ( 731 )  VMP Zenei Produkció Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 22 03136

 ( 220 ) 2022.11.28.

 ( 731 )  Sole-Mizo Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest

 ( 541 ) Válassz szívből

 ( 511 )   29    Tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek.

  30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik.

 ( 210 ) M 22 03140

 ( 220 ) 2022.11.28.

 ( 731 )  Makszim Botond, Tatabánya (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 22 03141

 ( 220 ) 2022.11.28.
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 ( 731 )  Rivermed Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budadpest

 ( 541 ) VIVERUM

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

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

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

 mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; vitaminkészítmények.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fogyatékkal élők számára kialakított terápiás eszközök és

segédeszközök; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;

fizioterápiás és rehabilitációs berendezések; gyógyászati kezelési használatra kialakított bútorok; orvosi asztalok

 vizsgálati vagy kezelési célokra.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

vagy állatok részére; egészségügyi információk nyújtása; egészségügy; egészségügyi ellátással kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügyi központok szolgáltatásai; egészségügyi szolgáltatások nyújtása;

 gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi klinikai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 03144

 ( 220 ) 2022.11.29.

 ( 731 )  Mosóczi András, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) mateking

 ( 511 )  9    Elektronikus könyvek.

  41    Oktatás és tanítás.

 ( 210 ) M 22 03146

 ( 220 ) 2022.11.29.

 ( 731 )  Máté Árpád, Kalocsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A reklámok közönségre gyakorolt hatásának értékelése; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási

szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; árucikkek promóciója influenszerek segítségével;

áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi

sportesemények szponzorálásával; befolyásoló marketing; cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban;

digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások;

 direkt marketing szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 03148

 ( 220 ) 2022.11.29.

 ( 731 )  Masterprint Jelöléstechnika Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Iváncsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilvási Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
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  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 22 03153

 ( 220 ) 2022.11.30.

 ( 731 )  Mezinox-Metal Kft., Helvécia (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fémből készült szerkezetek és hordozható építmények; előregyártott garázsok fémből; fémből készült

 moduláris menedékek, csarnokok, garázsok.

 ( 210 ) M 22 03155

 ( 220 ) 2022.11.30.

 ( 731 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Burkolólapok, nem fémből; betonpanelek; kerítésoszlopok nemfémes anyagokból; kerítéssínek nemfémes

anyagokból; falazóblokkok; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok (lépcsők), nem fémből; lépcsőelemek (nem fém).

 ( 210 ) M 22 03159

 ( 220 ) 2022.12.01.

 ( 731 )  Ökotej Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej; joghurt; kefir; sajtok; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejoltó; tejpor; tejsavó;

 tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek.

 ( 210 ) M 22 03160

 ( 220 ) 2022.12.01.

 ( 731 )  Ökotej Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   29    Tejföl.

 ( 210 ) M 23 00157

 ( 220 ) 2023.01.20.

 ( 731 )  NUAR Kft., Százhalombatta (HU)

 ( 740 )  Orbán és Perlaki gunnercooke Ügyvédi Társulás, Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NUAR

 ( 511 )  18    Táskák, kézitáskák; táskák sportruházathoz; hordozótokok, táskák; bőrutánzatból készült táskák; táskák,

hátizsákok táborozóknak; hátizsákok, táskák hegymászóknak; hátizsákok, hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák;

kerekekkel ellátott táskák; sportruházathoz használt táskák; csizma- és síbakancstartó táskák; cipőtároló zsákok,

cipőtartó táskák; bőrből készült táskák és pénztárcák; táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből;

utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőröndrendszerezők;

bőrszíjak; bőrruházat; bőrtáskák és bőrtokok; bőr pénztárcák; moleszkin [bőrutánzat]; útikészletek, bőrönd

szettek; bőrből készült kézitáskák; nagyméretű bőr útitáska [portmanteaux]; minden célra alkalmas sporttáskák;

sporttáskák, tornazsákok; ernyők, esernyők; hámok állatoknak; irattáskák, aktatáskák; kerekes bevásárlótáskák,

szatyrok; kerekes bőröndök; nyakörvek állatoknak; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; poggyász; ruhák

 állatoknak; ruhatáskák utazáshoz; satchel táskák; strandtáskák; útitáskák.

 25    Alakformáló ruhák; női ruhák; aikido ruhák; taekwondo ruhák; férfi ruházat; rövidnadrágok [ruházat];

kerékpáros ruházat; atlétikai ruházat; ruházat sportoláshoz; melegítőnadrágok [ruházat]; ruházat

harcművészetekhez; alsórészek [ruházat]; fiú ruházat; fejszalagok [ruházat]; esőálló ruházat; bodyk [alsóruházat];

bodyk [ruházat]; triatlonos ruházat; kesztyűk [ruházat]; egyujjas kesztyűk; kétujjas kesztyűk; hajszalagok

[ruházat]; ruházati cikkek; topok [ruházati cikkek]; sálak [ruházati cikkek]; esőruhák, esőtől védő ruhák;

öltözékek a ruházat védelmére; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; férfi, női és gyermek ruházat; szövetből,

ruhaanyagból készült övek; úszódressz, fürdőruha; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák

[hurkolt/kötöttáruk]; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; köpenyek; sapkák; baseball sapka; zuhanyzó

sapkák; bojtos sapkák; sildes sapkák; vízilabda sapkák; kerékpáros sapkák; síruházat; sídzsekik; síkesztyűk;

síbakancsok, sícipők; sportcipő; sportzokni; sportsapkák; sportruházat; sportkabátok; sport felsők, topok;

fejpántok sportoláshoz; fejpánt, izzadás felfogására; fejpántok izzadás felfogására; sportruhák és -mezek; sport

pulóverek és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; alsónadrágok; alakformáló alsónemű; izzadtságszívó

alsóneműk; alsóingek, trikók; férfi alsóneműk; női alsó; alsónadrágok, bugyik; alsónemű és hálóruházat; bokszer

alsónadrágok, bokszeralsók; női alsóruházat, fehérnemű; zoknik; zoknitartók; izzadásgátló zoknik; lábfej nélküli

zoknik, atlétatrikók; biciklisnadrágok; blézerek; blúzok; bikinik; bokazoknik; bomberdzsekik; bőrből készült

fejfedők; bőrcipők; bőrdzsekik; bőrkabátok; bőrnadrágok; bőrövek; bőrpapucsok; cipők kocogáshoz; csősálak;

csomós sapkák; csuklómelegítők; csukló szalagok; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátló zoknik;

derékfűzők, gyógyfűzők; digitális érzékelőkkel ellátott sportruházat; dzsekik sportruházatként; dzsekik; düftin

kabátok; edző nadrág; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; edzőcipők,

sportcipők; egyrészes overallok (playsuit); egyrészes ruhák; ellenzős sapkák; esőköpenyek, esőkabátok;

esőponcsók; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok; fehérnemű; fejfedők [kalapáruk];

fejkendő; fejkendők; fejre való sálak, fejkendők; ballonkabátok [ruházat]; beépített LED-eket tartalmazó ruházat;

bokacsizmák; bundák, szőrmék [ruházat]; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; futballcipők; hálóköntösök, pongyolák; fűzős bakancsok, csizmák;

harisnyanadrágok; harisnyák; hosszúnadrágok; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák;

izzadságfelszívó zoknik; kabátok, dzsekik; kalapáruk; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; készruhák;

kezeslábasok [felsőruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik; latex ruházat; legging nadrágok, cicanadrágok; műbőr

ruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek, kötött pulóverek; poncsók; sárcipők,

gumicsizmák; strandruházat; szoknyák; szövetkabátok; felöltők; termális kesztyűk érintőképernyős

készülékekhez; tornacipők; tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; arcmaszkok [divatcikkek]; arcmaszkok

 [ruházat]; alapréteg felsők; állatbőrből készült felsők; alsónadrágok, rövid.
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A rovat 137 darab közlést tartalmaz.
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