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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

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

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

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

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

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

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

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

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

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

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

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

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

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

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

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

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

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

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

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

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

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

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

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

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

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

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

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

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

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

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

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

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

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

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

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

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

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

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

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

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

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

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

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

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

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

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

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

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

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

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

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 

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

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

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

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

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

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

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

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

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

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

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

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

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

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

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(552) pozíció- vagy mintázat meg-
jelölés 

(553) mozgás- vagy multimédia 
megjelölés 

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

lapjában történő közzététel 
napja 

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

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

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

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 

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

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 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.
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 ( 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

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M162



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).

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M171



 ( 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;

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M174



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,

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M177



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

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M180



 ( 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

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M183



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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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  239.839

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 23 00049

 ( 220 )  2023.01.09.

 ( 732 )  Well Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Klimin Slim Focus változókori fogyás, karcsúság és könnyű lábak

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  239.840

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 03176

 ( 220 )  2022.12.05.

 ( 732 )  PREC-CAST Öntödei Korlátolt Felelősségű Társaság, Sátoraljaújhely (HU)

 ( 300 )  018804105 2022.12.02. EU

 ( 740 )  bnt Tom Burmeister Varga Ratatics Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PREC-CAST

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

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

7    Öntödei gépek; öntőformák [géprészek]; fémfeldolgozó gépek; fémmegmunkáló gépek; szerszámgépek;

szerszámok [géprészek]; szivárgás vizsgáló berendezések; felülettisztító berendezések; festő berendezések;

hőkezelő berendezések; motorok (a szárazföldijárműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek

(a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével;

 keltetőgépek; árusító automaták.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

élelmiszerek és italok tartósítása; fémmegmunkálás; fémöntvény előállítása és feldolgozása; öntödei

szolgáltatások, azaz öntvények öntése ésmegmunkálása; járművek alkatrészeinek gyártása; alumínium,

magnézium és cink magasnyomású öntése, CNC megmunkálása és acél alkatrészek mechanikus feldolgozása

 CNC technológiával.

 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.

 ( 111 )  239.841

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 03177

 ( 220 )  2022.12.05.

 ( 732 )  PREC-CAST Öntödei Korlátolt Felelősségű Társaság, Sátoraljaújhely (HU)

 ( 300 )  018804106 2022.12.02. EU

 ( 740 )  bnt Tom Burmeister Varga Ratatics Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

7    Öntödei gépek; öntőformák [géprészek]; fémfeldolgozó gépek; fémmegmunkáló gépek; szerszámgépek;

szerszámok [géprészek]; szivárgás vizsgáló berendezések; felülettisztító berendezések; festő berendezések;

hőkezelő berendezések; motorok (a szárazföldijárműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek
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(a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével;

 keltetőgépek; árusító automaták.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

élelmiszerek és italok tartósítása; fémmegmunkálás; fémöntvény előállítása és feldolgozása; öntödei

szolgáltatások, azaz öntvények öntése ésmegmunkálása; járművek alkatrészeinek gyártása; alumínium,

magnézium és cink magasnyomású öntése, CNC megmunkálása és acél alkatrészek mechanikus feldolgozása

 CNC technológiával.

 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.

 ( 111 )  239.849

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 03314

 ( 220 )  2022.12.20.

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Pénzügyi tájékoztató- és oktatófilmek; pénzügyi tudatosság, kiberbiztonsági tudatosság és a kiberkockázatok

elleni hatékony védekezés oktatását, fejlesztését célzó letölthető tartalmak, hangfelvételek, filmek,

videofelvételek; letölthető kiadványok,publikációk; letölthető elektronikus tartalmak; letölthető számítógépes

szoftveralkalmazások; számítógépprogramok, szoftverek; letölthető interaktív oktató szoftverek; tudásbank

 tartalmú elektronikus adatbázisok.

 16    Lakossági ügyfelek pénzügyi tudatosságának erősítését, a kiberkockázatok elleni hatékony védekezés széles

 körű ismertetését célzó pénzügyi tájékoztató könyvek, füzetek, nyomtatott publikációk, hírlevelek, közlemények.

 35    Kibervédelmi edukációs és kommunikációs kampány; kommunikációs és oktatási együttműködés

koordinálása lakossági ügyfelek pénzügyi tudatosságának erősítése, a kiberkockázatok hatékony kezelésének

széles körű oktatása, a kiberkockázatok elleni védekezéssegítése érdekében; a lakosság pénzügyi edukációjára

végzett kutatások, felmérések statisztikai elemzése; statisztikai adatok és modellek összeállítása, statisztikai

 információ nyújtása; adatbázis menedzsment.

  36    Pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi adatbázis szolgáltatások.

 41    Pénzügyi oktatás és továbbképzés; oktatási program lakossági ügyfelek digitális pénzügyi tudatosságának

fejlesztésére, kiberkockázatok hatékony kezelésének oktatására és a kiberkockázatok elleni védekezés segítésére,

rendszeres kommunikációsaktivitással; átfogó edukációs program kialakítása a digitális pénzügyi adatok

kezelése, védelme, a felhasználói tudatosság fejlesztése, a kapcsolódó folyamatok megismertetése terén;

edutainment [szórakoztatva tanítás, nevelés]; konferenciák és pénzügyiismertterjesztő rendezvények szervezése

és lebonyolítása; nem letölthető elektronikus kiadványok; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása

számítógépes világhálózaton vagy az interneten keresztül; online elérhető nem letölthető elektronikuspublikációk;

online elérhető nem letölthető videók biztosítása; jegybanki, banki és egyéb pénzügyi termékekkel és

 szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás website/microsite útján.

 42    Pénzügyi edukáció felmérések; kiberkockázatok elleni prevenciós aktivitás általános és kiterjesztett

célcsoportok részére; számítógépes hálózatok alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; honlapon

keresztül elérhető, nem letölthetőszoftveralkalmazások időleges használatának biztosítása; digitális pénzügyi
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tudatosság fejlesztésére, kiberkockázatok hatékony kezelésének oktatására és a kiberkockázatok elleni védekezés

segítésére, valamint tájékoztatásra szolgáló, nem letölthetőszoftverek ideiglenes használatának biztosítása;

informatikai rendszereket érintő támadások és fenyegetések elhárítására, megelőzésére irányuló szolgáltatások;

incidenskezelés támogatása operációs és információs folyamatszervezéssel, együttműködéssel;operatív

hatósági-piaci folyamatok elemzése, javaslatok kidolgozása és ezek alapján történő folyamatfejlesztés; digitális

pénzügyi tudatosság fejlesztésével, kiberkockázatok hatékony kezelésével és a kiberkockázatok elleni

 védekezéssel kapcsolatostudásbank adatbázis szolgáltatás, adatbázisok tervezése, hosztolása.

  45    Jogi szolgáltatások, jogalkotási javaslatok kidolgozása.

 ( 111 )  239.850

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 03313

 ( 220 )  2022.12.20.

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  KiberPajzs Védelem a pénzügyekben

 ( 511 ) 9    Pénzügyi tájékoztató- és oktatófilmek; pénzügyi tudatosság, kiberbiztonsági tudatosság és a kiberkockázatok

elleni hatékony védekezés oktatását, fejlesztését célzó letölthető tartalmak, hangfelvételek, filmek,

videofelvételek; letölthető kiadványok,publikációk; letölthető elektronikus tartalmak; letölthető számítógépes

szoftveralkalmazások; számítógépprogramok, szoftverek; letölthető interaktív oktató szoftverek; tudásbank

 tartalmú elektronikus adatbázisok.

 16    Lakossági ügyfelek pénzügyi tudatosságának erősítését, a kiberkockázatok elleni hatékony védekezés széles

 körű ismertetését célzó pénzügyi tájékoztató könyvek, füzetek, nyomtatott publikációk, hírlevelek, közlemények.

 35    Kibervédelmi edukációs és kommunikációs kampány; kommunikációs és oktatási együttműködés

koordinálása lakossági ügyfelek pénzügyi tudatosságának erősítése, a kiberkockázatok hatékony kezelésének

széles körű oktatása, a kiberkockázatok elleni védekezéssegítése érdekében; a lakosság pénzügyi edukációjára

végzett kutatások, felmérések statisztikai elemzése; statisztikai adatok és modellek összeállítása, statisztikai

 információ nyújtása; adatbázis menedzsment.

  36    Pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi adatbázis szolgáltatások.

 41    Pénzügyi oktatás és továbbképzés; oktatási program lakossági ügyfelek digitális pénzügyi tudatosságának

fejlesztésére, kiberkockázatok hatékony kezelésének oktatására és a kiberkockázatok elleni védekezés segítésére,

rendszeres kommunikációsaktivitással; átfogó edukációs program kialakítása a digitális pénzügyi adatok

kezelése, védelme, a felhasználói tudatosság fejlesztése, a kapcsolódó folyamatok megismertetése terén;

edutainment [szórakoztatva tanítás, nevelés]; konferenciák és pénzügyiismertterjesztő rendezvények szervezése

és lebonyolítása; nem letölthető elektronikus kiadványok; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása

számítógépes világhálózaton vagy az interneten keresztül; on-line elérhető nem letölthető

elektronikuspublikációk; online elérhető nem letölthető videók biztosítása; jegybanki, banki és egyéb pénzügyi

 termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás website/microsite útján.

 42    Pénzügyi edukáció felmérések; kiberkockázatok elleni prevenciós aktivitás általános és kiterjesztett

célcsoportok részére; számítógépes hálózatok alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; honlapon

keresztül elérhető, nem letölthetőszoftveralkalmazások időleges használatának biztosítása; digitális pénzügyi

tudatosság fejlesztésére, kiberkockázatok hatékony kezelésének oktatására és a kiberkockázatok elleni védekezés

segítésére, valamint tájékoztatásra szolgáló, nem letölthetőszoftverek ideiglenes használatának biztosítása;

informatikai rendszereket érintő támadások és fenyegetések elhárítására, megelőzésére irányuló szolgáltatások;

incidenskezelés támogatása operációs és információs folyamatszervezéssel, együttműködéssel;operatív

hatósági-piaci folyamatok elemzése, javaslatok kidolgozása és ezek alapján történő folyamatfejlesztés; digitális

pénzügyi tudatosság fejlesztésével, kiberkockázatok hatékony kezelésével és a kiberkockázatok elleni
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 védekezéssel kapcsolatostudásbank adatbázis szolgáltatás, adatbázisok tervezése, hosztolása.

  45    Jogi szolgáltatások, jogalkotási javaslatok kidolgozása.

 ( 111 )  239.985

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 23 00214

 ( 220 )  2023.01.26.

 ( 732 )  Marosport Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  Be the GOAT

 ( 511 )  25    Alkalmi cipők; bakancsok, csizmák; bakancsok túrázáshoz; balettcipők; baseball cipők; bebújós cipők;

bokacsizmák; bokacsizmák, rövidszárú csizmák; bőrcipők; bőrpapucsok; cipők kocogáshoz; cipők

lábröplabdához; csizmák csecsemőknek; csizmák hölgyekszámára; edzőcipők; edzőcipők, sportcipők; eldobható

papucsok; esőcipők; fatalpú szandálok; férfi és női lábbeli; férfi lábbeli; férfi szandálok; fürdőpapucsok;

fürdőszandálok, fürdőcipők; futballcipők; futócipők; fűzős bakancsok, csizmák; golfcipők;gumicsizmák; gyalogló

cipők; gyerek lábbelik; gyermekcsizmák; hegymászócipők; hétköznapi [casual] cipők; hócsizmák, hótaposók;

horgászcipők; hódeszkás cipők; jégkorong cipők; jógacipők; katonai bakancsok; kerékpáros cipők;

kézilabdacipők; kirándulócipők; kosárlabda cipők; kötött babacipők; lábbelik nem sportcélokra; lapos cipők;

magas szárú lábbelik; magassarkú cipők; motoros cipők; mokaszinok; motoroscsizmák; munkacipők; női lábbeli;

női szandálok; ökölvívó cipők; papucsok; platform cipők; pólócsizmák; PVC-ből készült lábbelik; rejtett sarkú

cipők; rögbi cipők; röplabda cipők; síbakancsok, sícipők; sícipők és hódeszkás cipők és részeik; sofőrcipők;

sportcipő; sportcipők; sportcipők, atlétacipők; sportcsizmák, sportbakancsok; stoplikfutballcipőkhöz; strandcipők;

strandlábbelik; szabadidő lábbelik; szabadidőcipők; szandálok; szandálok csecsemőknek; szandálok és

strandcipők; szöges futócipők; szőrmével bélelt inuit csizmák; szteppcipők; tánccipők; téli csizmák; tornacipők;

tornacipők,edzőtermi cipők; tornaruházat; túracipők; vászoncipők; vízálló csizmák, bakancsok; vízhatlan cipők;

 vízhatlan horgászcsizmák; vízi cipők; cipőfelsőrészek; cipőnyelvek cipőkhöz, bakancsokhoz és csizmákhoz.

 33    Alkoholos borok; bor alapú italok; csendes borok; desszertborok; égetett szeszes ital alapú aperitifek;

eredetmegjelöléssel védett borok; fehérbor; forralt bor; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor; habzóbor, pezsgő; rozé

 borok; pezsgős borok; szeszezett borok; brandy, borpárlat; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok.

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 22 02187

 ( 220 ) 2022.08.26.

 ( 731 )  Atlas Rise Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balla Szilárd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Atlas Rise

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

 projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kivéve: oktatási információs

szolgáltatások (iparral kapcsolatos oktatási szolgáltatások vonatkozásában); oktatás biztosítása (ipar

 vonatkozásában).

 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 szoftvertervezés és fejlesztés; kivéve: csapadékoszlatás; drónos kartográfiai vagy

termográfiai mérési szolgáltatások; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások;

földmérés; földrajzi információ szolgáltatása; geológiai kutatás;geológiai kutatások; geológiai próbafúrás;

geotechnikai vizsgálatok; golfpályatervezés; hegesztéssel kapcsolatos kutatás; ipari formatervezés; kalibrálás

[mérés]; kőolajmezők kiaknázásának elemzése; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás azásatás

területén; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; lábon álló fa minőségértékelése;

mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; mérőórák bérbeadása

energiafogyasztásrögzítésére; minőség-ellenőrzés; műszaki tervtanulmányok készítése; olaj-, gáz-, és bányaipari

kutatási szolgáltatások; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel kapcsolatos felmérések

készítése; szoftvermérnöki szolgáltatásokadatfeldolgozáshoz; térképészet; várostervezés; vegyelemzés, kémiai

 analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  227.948

 ( 151 )  2019.05.15.

 ( 210 )  M 18 01381

 ( 220 )  2015.12.18.

 ( 732 )  Till Strallhofer, Siegendorf (AT)

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

 ( 541 )  DOLOREX

 ( 511 ) 5    Fájdalomcsillapító hatású gyógyszerészeti készítmények; fájdalomcsillapító kenőcsök, - gélek, - tinktúrák, -

golyós tinktúrák, - folyadékok és - spray-k; gyógyszerészeti készítmények gyulladásos rendellenességek

kezelésére; gyulladásgátló kenőcsök, - gélek, - tinktúrák, - golyós tinktúrák, - folyadékok és - spray-k; az összes

 előbbi készítmény helyi vagy transzdermális alkalmazásra.

 ( 111 )  234.700

 ( 151 )  2021.07.09.

 ( 210 )  M 19 02909

 ( 220 )  2019.09.23.

 ( 732 )  Hülitzerné Veress Katalin, Budapest (HU)

 ( 541 )  VERMIX

 ( 511 ) 3    Bőrápoló kozmetikumok; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai szerek; tonikok

[kozmetikumok]; tisztító oldatok; tisztító zselék; tisztító habok; tisztító tejek kozmetikai használatra; tisztító

 krémek; bőr-, szem- és körömápoló készítmények; testkrémek; kézkrémek; hajkozmetikumok.

5    Gyógyszeres bőrkezelő készítmények; gyógyhatású krémek bőrre; gyógyhatású testápolók; testkrémek

[gyógyhatású]; gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású balzsamok; gyógyhatású olajok; gyógyhatású hajszeszek;

 gyógyhatású fejbőr-kezelések; gyógyhatású kézápoló krémek; gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények.

 ( 111 )  239.112

 ( 151 )  2022.10.14.

 ( 210 )  M 20 02936

 ( 220 )  2020.10.01.

 ( 732 )  Metis Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, Ajka (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BLTN Gin

 ( 511 )   33    Gin.

 ( 111 )  239.113

 ( 151 )  2022.10.14.

 ( 210 )  M 20 03989

 ( 220 )  2020.12.29.

 ( 732 )  Metis Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, Ajka (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   33    Gin.

 ( 111 )  239.488

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 21 01592

 ( 220 )  2021.04.19.

 ( 732 )  URBAN Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények; csokoládé; cukor, méz, melaszszirup.

  31    Nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok.

 ( 111 )  239.694

 ( 151 )  2023.01.17.

 ( 210 )  M 22 01639

 ( 220 )  2022.06.23.

 ( 732 )  Hiszem János, Leányfalu (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab János, Budapest

 ( 541 )  CyberGarage

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; adatkészletek, rögzített vagy letölthető formában; biztonsági

tokenek [kódoló eszközök]; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; digitális jelek; elektronikus jeladók;

mágneses adathordozók; számítógépes programok, rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető;

 számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában.

  12    Gépjárművek, szárazföldi, légi vagy vízi járművek, közlekedési és szállító eszközök.

  38    Internetes fórumok biztosítása.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; adatközpont-létesítmények bérbeadása; adatok és

számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; felhasználói hitelesítési szolgáltatások nyújtása

egyszeri bejelentkezési (SSO) technológia alkalmazásával online szoftveralkalmazásokhoz; számítógépes

szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és

fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógéppel szimulált modellek tervezése; számítógép-programozás;

számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok

elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szoftverek

frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftvermérnöki szolgáltatások

adatfeldolgozáshoz; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai kutatás;

 technológiai szaktanácsadás.

 ( 111 )  239.799

 ( 151 )  2023.01.18.

 ( 210 )  M 22 01578

 ( 220 )  2022.06.17.

 ( 732 )  Sára-Gulyás Gyöngyvér, Csobánka (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Elegáns, exkluzív csomagolású csokoládé termékek bemutatására szolgáló rendezvények szervezése és

lebonyolítása; bonbontermékeket készítő tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; expressz csokoládémester

tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; táblás csokoládé készítő tanfolyamok szervezése és lebonyolítása;

online bonbonkészítő tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; online trüffel készítő tanfolyamok szervezése és

lebonyolítása; csokoládé központú termékekkel kapcsolatos magán- és céges rendezvények szervezése és

lebonyolítása; csapatépítő programok szervezése és lebonyolítása, coachingok szervezése és lebonyolítása;

csokoládé alapú termékek élő előadásokon keresztül történő bemutatása; gyakorlati képzések; mentorálás; partik

 szervezése és lebonyolítása; oktatási és szórakoztatási versenyek szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  239.809

 ( 151 )  2023.01.20.

 ( 210 )  M 21 03642

 ( 220 )  2021.10.22.

 ( 732 )  Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési szolgáltatások; javítási szolgáltatások, ide értve: otthoni és

munkahelyi elektromos és nem elektromos berendezési tárgyak, kis- és nagygépek, biztonságtechnikai,

légtechnikai és fűtési rendszerek javítása; mindenféle ruházati cikk javítása; vízi, légi, szárazföldi, személy- és

 áruszállító eszköz javítása; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás.

  38    Távközlési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 40    Minden természetes és mesterségesen előállított anyag feldolgozása ide értve: fém, fa, üveg, műanyag,

papír, szövet, gyapjú, bőr, víz feldolgozása; hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés;

 nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; élelmiszerek és italok tartósítása.

  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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

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

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

szabott életvezetési-, gyász-, stílus- és egyéb tanácsadás; személyre szabott biztonsági, ügyintézési,

rendezvényszervezési szolgáltatások; gyermekfelügyeleti szolgáltatások; minden egyénre szabott háztartási

 szolgáltatás.

 ( 111 )  239.810

 ( 151 )  2023.01.20.
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 ( 210 )  M 22 00135

 ( 220 )  2022.01.17.

 ( 732 )  Vál-Völgye Pékség Kft., Alcsútdoboz (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hentesáruk; májpástétom; tej; tejföl; tejszínhab; sajt; joghurt; gyümölcsös joghurt; étkezési olajok.

 30    Kakaó; kávé; tészta; rizs; kenyér és pékáru; péksütemények; cukrászsütemények; kekszek; méz; ecet;

 fűszerek.

  32    Ásványvíz; szörpök; üdítőitalok; sörök.

  33    Alkoholos italok (sörök kivételével).

 ( 111 )  239.811

 ( 151 )  2023.01.26.

 ( 210 )  M 22 00342

 ( 220 )  2022.02.04.

 ( 732 )  Cleartex Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  INNOPLEX Iparjogvédelmi Kft., Budapest

 ( 541 )  ALUTILEMAT

 ( 511 )  27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; lábtörlők;

moduláris szennyfogók; műanyag tekercses szennyfogók; kuszáltszálas szennyfogók; műanyag kuszáltszálas

szennyfogók; moduláris nedves szennyfogók; műanyag tekercses nedves szennyfogók; kuszáltszálas nedves

szennyfogók; műanyag kuszáltszálas nedves szennyfogók; alusínes lábtörlők; kefés alusínes lábtörlők;

bordásgumis alusínes lábtörlők; textiles alusínes lábtörlők; logós alusínes lábtörlők; szőnyegek, gyékények,

 linóleumok és más padlóburkoló termékek; tapéták (szövetből készültek kivételével).

 37    Építőipari szolgáltatások; lábtörlők telepítése, karbantartása és javítása; tisztítógépek kölcsönzése;

vegytisztítás; fertőtlenítés; cipőtalp tisztító és fertőtlenítő lábtörlők és lábtörlő rendszerek telepítése, üzemeltetése,

 karbantartása és javítása.

 ( 111 )  239.812

 ( 151 )  2023.01.20.

 ( 210 )  M 22 01536

 ( 220 )  2020.07.02.

 ( 732 )  Bactolife ApS, Kongens Lyngby (DK)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BACTOLIFE

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; gyógyszeres

táplálékkiegészítők; proteines étrend-kiegészítők (nem gyógyhatású); étrend- és táplálékkiegészítők

állatgyógyászati célokra; nem gyógyászati tápanyagadalékok állateledelek részére; táplálékkiegészítők állati

takarmányokhoz való hozzáadásra; nem gyógyászati adalékok állati takarmányhoz táplálékkiegészítőként való

felhasználásra; adalékok állateledelekhez; vegyi készítmények orvosi és állatorvosi célokra; biológiai

készítmények humán- és állatgyógyászati használatra; állateledelek adalékaként használt készítmények [nem

gyógyhatású]; gyógyhatású élelmiszerek, amelyek segítik a bélben lévő mikro flóra egyensúlyának visszaállítását;

 gyógyhatású étrend-kiegészítők, amelyek segítik a bélben lévő mikro flóra egyensúlyának visszaállítását.

 ( 111 )  239.815

 ( 151 )  2023.01.23.

 ( 210 )  M 22 01864
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 ( 220 )  2022.07.14.

 ( 732 )  Bittó Sándor, Girincs (HU)

 ( 541 )  Bittó Duó

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; előadói tevékenység; kulturális tevékenység.

 ( 111 )  239.816

 ( 151 )  2023.01.23.

 ( 210 )  M 22 01865

 ( 220 )  2022.07.14.

 ( 732 )  Kakuk Annamária, Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Babakocsik; elektromos rollerek; babakocsi kiegészítők.

  28    Játékszerek; játékok és játéktárgyak; baba játszószőnyegek.

 ( 111 )  239.817

 ( 151 )  2023.01.23.

 ( 210 )  M 22 01496

 ( 220 )  2022.06.07.

 ( 732 )  Balogh Radostina Veselinova 33.33%, Budapest (HU)

 Kun Richárd 33.34%, Érd (HU)

 Parzer Zoltán 33.33%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek;

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi rendezvények

lebonyolítása; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; költségelemzés; különböző

szakemberek ügyfelekkel való összehozásával kapcsolatos üzleti közvetítői szolgáltatások; marketing- és reklám

szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás; üzleti

értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása

weboldalon keresztül; üzleti jövedelmezőségi tanulmányok készítése; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

konzultációs szolgáltatások digitális transzformációhoz; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti szerződések tárgyalása másik

fél megbízásából; projektmenedzsment szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok,

kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési

 konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 41    Coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése

és lebonyolítása; mentorálás; szakmai képzések szervezése, lebonyolítása, vizsgáztatás; üzleti ismeretek és

 know-how átadása [képzés].

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; adatközpont-létesítmények bérbeadása; adatok és

számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági

tanácsadás; geológiai kutatások; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;
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mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéppel szimulált modellek

tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógép-programozás; számítógép-programozás

adatfeldolgozáshoz; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok elektronikus felügyelete az

interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével

kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; szoftvertelepítés; szoftvertervezés;

technológiai konzultációs szolgáltatások digitális átalakításhoz; technológiai kutatás; technológiai szaktanácsadás;

minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó

 tervezői és kutatói tevékenység.

 ( 111 )  239.818

 ( 151 )  2023.01.23.

 ( 210 )  M 21 03898

 ( 220 )  2021.11.17.

 ( 732 )  Profi Tető Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Brandcontrol Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok, tükrök, keretek; fából vagy műanyagból készült lakberendezési termékek.

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

 falikárpitok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  239.819

 ( 151 )  2023.01.23.

 ( 210 )  M 21 04100

 ( 220 )  2021.12.02.

 ( 732 )  Al-Bahadli Külkereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brandcontrol Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 31    Mezőgazdasági termékek és magok; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények

 és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  239.820

 ( 151 )  2023.01.23.

 ( 210 )  M 22 01364

 ( 220 )  2022.05.24.

 ( 732 )  CUZCO Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Manufacturing Positive Energy

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  239.821

 ( 151 )  2023.01.23.

 ( 210 )  M 22 01539

 ( 220 )  2022.06.12.

 ( 732 )  Hudák Tibor Ferenc, Tatabánya (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Pólónyomás, pólónyomtatás.

 ( 111 )  239.822

 ( 151 )  2023.01.23.

 ( 210 )  M 22 01648

 ( 220 )  2022.06.24.

 ( 732 )  Budakeszi Város Önkormányzata, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Disztós Dóra, Solymár

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  239.823

 ( 151 )  2023.01.23.

 ( 210 )  M 22 01646

 ( 220 )  2022.06.23.

 ( 732 )  Penta Media Group Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gaál és Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ReSpawn

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  239.824

 ( 151 )  2023.01.23.

 ( 210 )  M 22 01643

 ( 220 )  2022.06.23.

 ( 732 )  CROSSSEC Solutions Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Váradi János, Pécs

 ( 541 )  CROSSSEC

 ( 511 ) 9    Üzemautomatizálási szoftverek; adatfeldolgozó szoftverek; folyamatvezérlő szoftverek;

munkafolyamat-szoftverek; ipari szoftverek; gyártási szoftverek; üzletvezetési szoftverek; üzleti szoftverek;

adatkezelő szoftverek; jelentéskészítő szoftverek; optimalizáló szoftverek; irodai szoftverek; vállalati szoftverek;

terméktervező szoftverek; logisztikai szoftverek; szoftverek termékfejlesztéshez; számítógépes szoftver

programok; számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; ipari folyamatvezérlő szoftverek;
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számítógépes szoftverek [programok]; pénzügyi menedzsment szoftverek; letölthető felhőalapú szoftverek; üzleti

technológiai szoftverek; üzleti információszerző szoftverek; üzletiteljesítmény-kezelő szoftverek; döntéshozatalt

segítő szoftverek; információ-visszakereső szoftverek; leltárkészítő számítógépes szoftverek;

ellátásilánc-menedzsment szoftverek; munkaerő-menedzsment szoftverek; költségbecslésre tervezett

számítógépes szoftverek; időszabályozásra szolgáló számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek üzleti

célokra; diagnosztikai és hibakeresési szoftverek; számítógéppel támogatott gyártási szoftverek; szoftverek üzleti

adatok elemzéséhez; üzletfolyamat-kezelő szoftverek; munkafolyamat-irányítási rendszer szoftverei;

számítógépes szoftverek piaci információk feldolgozásához; vállalati erőforrás-tervező szoftverek; felhő alapú

 szerverszoftverek; szoftverek.

 35    Üzletviteli tanácsadás; hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; üzleti adminisztrációs tanácsadás;

üzletvezetési konzultáció, tanácsadás; üzleti stratégiai tanácsadás; vállalatvezetéssel kapcsolatos tanácsadás;

üzletszervezési és működtetési tanácsadás; üzletszervezési és -vezetési tanácsadás; üzletvezetési tanácsadás ipari

vállalatoknak; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletfejlesztéssel

kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; vállalatszervezési és vállalatgazdasági tanácsadás; gyártással kapcsolatos

üzletviteli tanácsadás; üzleti hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó

tanácsadás; üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás,

konzultáció; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás; üzleti tervezéssel kapcsolatos

tanácsadás, konzultáció; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás; üzleti kutatási és információs

szolgáltatások; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti tervezéshez kapcsolódó tanácsadási

szolgáltatások; termékgyártással kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; vállalkozások struktúrájával

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetéssel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; üzleti

szervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás és tanácsadás; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos segítségnyújtás és

tanácsadás; szoftverrel kapcsolatos tájékoztatás biztosítása ügyfelek számára; vállalatok szervezeti felépítéséhez

kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos segítségnyújtás és

tanácsadás; üzleti stratégiával kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzletviteli tanácsadási

szolgáltatások az információs technológiák terén; üzletszervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási

szolgáltatások és konzultáció; üzletvezetéssel és üzleti tevékenységekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

 üzleti menedzsment tanácsadás az igazgatói és cégvezetési fejlesztéssel kapcsolatban.

 42    Internetbiztonsági szaktanácsadás; adatbiztonsági tanácsadás; minőségbiztosítási konzultáció, tanácsadás;

információtechnológiai tanácsadási szolgáltatások; információtechnológiai konzultáció, tanácsadás és információs

szolgáltatások; számítógépes programmal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítógépes szoftverekhez

kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások; tanácsadás a felhő alapú számítástechnikai hálózatok és

alkalmazások területén; szoftverfejlesztés; szoftvertervezés; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében;

szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftverfejlesztési szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz;

mások számára végzett számítógépes szoftverfejlesztés; információtechnológiai szolgáltatások;

adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó rendszerek tervezése és

fejlesztése; adatmegjelenítő rendszerek tervezése és fejlesztése; információtechnológiai projektvezetés;

IT-szolgáltatások menedzsmentje; számítástechnikai módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és

tesztelése; számítástechnikai platformok készítése mások megbízásából; szoftveralkotás; szoftverkészítés;

számítógépes szoftverírás; szoftvertervezési szolgáltatások; számítógépes szoftverfejlesztés; számítógépes

szoftver integráció; számítógépes szoftverírás; számítógépes szoftver tervezése; számítógépes szoftver bővítése;

számítógépes szoftver fejlesztése; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes szoftverek hibakövetése;

számítógépes szoftverprogramozási szolgáltatások; szoftver mint szolgáltatás; szoftver karbantartás és javítás;

szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés, karbantartás és adaptálás; számítógép-programozás és

szoftvertervezés; szoftverszolgáltatásokkal kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverek írása és tervezése;

szoftverek tervezése, fejlesztése és kivitelezése; számítógépes szoftverek testre szabott tervezése; nem letölthető,

online szoftverek biztosítása; szoftverek biztosítása számítógépes világhálózaton keresztül; számítógépes

szoftverrel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftverekkel
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kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadás a számítógépes

szoftvertervezés területén; konzultáció szoftverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatban;

folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftverek

tervezése és fejlesztése ellátásilánc-menedzsmenthez; nem letölthető üzleti szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása; számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; nem letölthető online

szoftverek biztosítása ellátásilánc-menedzsmenthez; számítógépek és szoftverek tervezése kereskedelmi

elemzéshez és beszámolóhoz; honlapon keresztül elérhető, nem letölthető szoftveralkalmazások időleges

használatának biztosítása; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok kezelése

céljából; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és karbantartásával kapcsolatos tanácsadási és

tájékoztató szolgáltatások; pénzügyi adatok elemzésére és jelentések készítésére szolgáló, nem letölthető

szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; felhőalapú számítástechnika; számítógépes szoftverrel

 kapcsolatos tanácsadás.

 ( 111 )  239.825

 ( 151 )  2023.01.23.

 ( 210 )  M 22 01594

 ( 220 )  2022.06.20.

 ( 732 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; reklám és marketing.

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

 37    Építőipari szolgáltatások; építkezéshez kapcsolódó információszolgáltatás; épületek építésével, javításával

 és karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás.

 ( 111 )  239.826

 ( 151 )  2023.01.23.

 ( 210 )  M 22 01587

 ( 220 )  2022.06.19.

 ( 732 )  Soós Gábor Dániel, Érd (HU)

 Soós-Holló Orsolya, Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógynövények; gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövények kivonatai; gyógynövények szárított vagy

 tartósított formában; gyógyhatású teák.

  29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

 30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; csokoládé; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; szárított

gyógynövények; tartósított gyógynövények; nem gyógyhatású, gyógynövényes ízesítésű édességek, cukorkák;

 nem gyógyászati használatra szánt gyógynövény teák.

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

italok készítéséhez; szörpök [alkoholmentes italok]; szörpök italokhoz; szörpök és más alkoholmentes

 készítmények italok készítéséhez; szörpök/szirupok italok készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz.

  33    Alkoholos kivonatok.
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 ( 111 )  239.827

 ( 151 )  2023.01.23.

 ( 210 )  M 22 01586

 ( 220 )  2022.06.17.

 ( 732 )  RICK's Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 43    Éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;

vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással

 kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  239.828

 ( 151 )  2023.01.23.

 ( 210 )  M 22 01554

 ( 220 )  2022.06.14.

 ( 732 )  Gyógyvíz Medicina Bt., Lenti (HU)

 ( 541 )  Balance Medical Center

 ( 511 )  44    A test és a lélek egészségét és jóllétét szolgáló gyógyfürdői szolgáltatások; arcápolási szolgáltatások;

fodrász szolgáltatás; fodrászszalon szolgáltatások; gyógyfürdőben nyújtott szépségápolási szolgáltatások;

gyógyfürdők által nyújtott kozmetikai testápolási szolgáltatások; hajápolási szolgáltatások; higiéniai és

szépségápolási szolgáltatások; jakuzzi, pezsgőfürdő szolgáltatások; infravörös szauna szolgáltatások; kozmetikai

arc- és testkezelési szolgáltatások; közfürdő szolgáltatások; kozmetikai arckezelési szolgáltatások; körömápolási

szolgáltatások; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; manikűr és pedikűr szolgáltatások; pedikűr szolgáltatások;

manikűr szolgáltatások; szauna szolgáltatások; spa szolgáltatások, gyógyfürdők; egészségügyi központok

szolgáltatásai [orvosi]; egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

egészségügyi ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügyi központok szolgáltatásai;

fizikoterápiás szolgáltatások; fizioterápiás szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások;

krioterápiás szolgáltatások; lábmasszázs szolgáltatások; masszázs szolgáltatások; nyirokmasszázs szolgáltatások;

orvosi szolgáltatások; oxigénbárok szolgáltatásai; relaxációs terápiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás;

terápiás masszázzsal kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; thalasszoterápiás

 [tengervíz terápiás] szolgáltatások; vízgyógyászati szolgáltatások.

 ( 111 )  239.829

 ( 151 )  2023.01.23.

 ( 210 )  M 22 01549

 ( 220 )  2022.06.13.

 ( 732 )  CLOE CAFE KFT., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CLOE CAFE

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  239.830

 ( 151 )  2023.01.23.

 ( 210 )  M 22 01543

 ( 220 )  2022.06.13.

 ( 732 )  FORMICALS Kft., Dunaharaszti (HU)
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 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Vegyszerek ipari használatra; tudományos célra használt vegyszerek; vegyszerek fényképészeti használatra;

mezőgazdasági vegyszerek; kertészetben használt vegyszerek; erdészetben használt vegyszerek; trágyák,

műtrágyák, trágyafélék; késztalajok, talajkészítmények; feldolgozatlan műgyanták; feldolgozatlan műanyagok;

 tűzoltó vegyületek; felületragasztók [nem gyógyászati, irodai vagy háztartási használatra].

2    Festékek és lemosók; lakkok és politúrok; rozsda elleni tartósítószerek; fakorhadás megelőzésére szolgáló

készítmények; festékhígítók; festékekhez használt kötőanyagok; színezőanyagok; tartósítószerek fémekhez

[festékek]; cipőfestékek; nyomtatószerek [tinták]; festékkazetták, tonerek; töltött tonerek, patronok;

élelmiszer-színezékek; italszínezékek; színezékek gyógyszerek gyártásához; nyers természetes gyanták; fémfóliák

festők, dekoratőrök részére; fémfóliák festők részére; fémfóliák nyomtatáshoz; fémfóliák képzőművészek

 számára.

 ( 111 )  239.831

 ( 151 )  2023.01.23.

 ( 210 )  M 22 01542

 ( 220 )  2022.06.13.

 ( 732 )  FORMICALS Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Formi

 ( 511 ) 1    Vegyszerek ipari használatra; tudományos célra használt vegyszerek; vegyszerek fényképészeti használatra;

mezőgazdasági vegyszerek; kertészetben használt vegyszerek; erdészetben használt vegyszerek; trágyák,

műtrágyák, trágyafélék; késztalajok, talajkészítmények; feldolgozatlan műgyanták; feldolgozatlan műanyagok;

 tűzoltó vegyületek; felületragasztók [nem gyógyászati, irodai vagy háztartási használatra].

2    Festékek és lemosók; lakkok és politúrok; rozsda elleni tartósítószerek; fakorhadás megelőzésére szolgáló

készítmények; festékhígítók; festékekhez használt kötőanyagok; színezőanyagok; tartósítószerek fémekhez

[festékek]; cipőfestékek; nyomtatószerek [tinták]; festékkazetták, tonerek; töltött tonerek, patronok;

élelmiszer-színezékek; italszínezékek; színezékek gyógyszerek gyártásához; nyers természetes gyanták; fémfóliák

festők, dekoratőrök részére; fémfóliák festők részére; fémfóliák nyomtatáshoz; fémfóliák képzőművészek

 számára.

 ( 111 )  239.832

 ( 151 )  2023.01.23.

 ( 210 )  M 22 01867

 ( 220 )  2022.07.14.

 ( 732 )  BKK Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barcza András Zsolt, Budapest

 ( 541 )  Mobi-pont

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  239.833

 ( 151 )  2023.01.23.

 ( 210 )  M 22 01699

 ( 220 )  2022.06.29.

 ( 732 )  GAÁLHAB Kft., Halastó (HU)

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

 ( 541 )  CALMSPINE
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 ( 511 )  20    Székek [ülések]; összecsukható székek; irodai székek; irodai forgószékek tervezéshez; állítható támlájú

szék; ergonomikus székek ülőmasszázshoz; dönthető támlájú székek; többfunkciós székek, fotelágyak; székek

mint irodabútorok; munkaszékek; mozgáskorlátozottak igényeihez alakított székek; testi fogyatékossággal és

csökkent mozgásképességgel rendelkezők számára készült ülőhelyek munkavégzéshez; munkaállomások

[bútorok]; számítógépes munkaállomások [bútorok]; személyi számítógép munkaállomások [bútorok]; asztalok;

számítógépes asztalok; állítható magasságú asztalok; íróasztalok és asztalok; munkapadok, munkaasztalok;

 műszaki rajzasztalok; munkapultok [bútorok].

 ( 111 )  239.834

 ( 151 )  2023.01.23.

 ( 210 )  M 22 01811

 ( 220 )  2022.07.08.

 ( 732 )  Grand Tokaj Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 740 )  Dr. Barati Béla, Sátoraljaújhely

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  239.835

 ( 151 )  2023.01.23.

 ( 210 )  M 22 01701

 ( 220 )  2022.06.30.

 ( 732 )  Krupp Kornél, Pilisszentiván (HU)

 ( 740 )  Dr. Török Zoltán György Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kori

 ( 511 )   41    Diszkók szolgáltatásai; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása.

 ( 111 )  239.836

 ( 151 )  2023.01.23.

 ( 210 )  M 22 01693

 ( 220 )  2022.06.29.

 ( 732 )  Sztojcsev Tamás, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SKYWARD

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; lábbelik; sportruházat; kezeslábasok, overallok; egyrészes overallok (playsuit); az

 előzőekben felsorolt áruk kizárólag szélcsatornás lebegés céljára.

 41    Sportszolgáltatások; sporttevékenységek; sportoktatás, edzés és irányítás; sportszolgáltatások biztosítása;

sportpark szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; szórakoztató sportszolgáltatások; sportversenyek

szervezése, rendezése és lebonyolítása; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; edzőfelszerelések

biztosítása; az előzőekben felsorolt szolgáltatások kizárólag szélcsatornás lebegéssel összefüggésben;

 repülésoktatás; szélcsatornás lebegés (sporttevékenység); ejtőernyős oktatás.

 43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; éttermi szolgáltatások; vendéglátással kapcsolatos

 szolgáltatások.

 44    Emberi egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotainak kezelésére;

fizikai rehabilitáció; fizikai rehabilitációs szolgáltatások biztosítása; rehabilitációs célú edzési lehetőségek

 biztosítása; egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása.

 ( 111 )  239.837

 ( 151 )  2023.01.23.
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 ( 210 )  M 22 01603

 ( 220 )  2022.06.20.

 ( 732 )  Szántó Krisztián, Budapest (HU)

 ( 541 )  Corner's

 ( 511 )   29    Hamburgerek, húspogácsák; hústermékek hamburgerek formájában; nyers hamburgerpogácsa.

  30    Hamburgerzsemle.

  42    Pubok [sörözők] tervezése.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; pizzériák; bisztró [büfé] szolgáltatások; büfészolgáltatások

koktélbárok számára; kantinok, büfék, étkezdék; sörkert szolgáltatások; sörbárok; italok felszolgálása kézműves

 sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások.

 ( 111 )  239.842

 ( 151 )  2023.01.25.

 ( 210 )  M 22 00343

 ( 220 )  2022.02.07.

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  Lay's. Az apró, csodás pillanatokért

 ( 511 )  29    Burgonyaalapú snack-ételek és chipsek; szójaalapú snack-ételek és chipsek; zöldségalapú snack-ételek és

chipsek; dióféle-alapú snack-ételek és chipsek; fogyasztásra kész snack-ételek, melyek elsősorban burgonyát és

chipseket, dióféléket, diókészítményeket, magvakat, zöldségeket vagy ezek kombinációját tartalmazzák, beleértve

a burgonyachipseket, burgonyaszirmokat, zöldségchipseket, taró-krumpli chipseket, rágcsálnivalókat,

sertéshús-alapú snackeket, marhahús-alapú snackeket, szójaalapú snackeket, hüvelyes zöldségalapú snackeket és

kenhető termékeket, mártogatósokat, sajtokat; snack keverékek, melyek elsősorban burgonya- és

 zöldségchipseket, dióféléket, diókészítményeket, magvakat, zöldségeket vagy ezek kombinációját tartalmazzák.

 30    Fogyasztásra kész snack-ételek, melyek elsősorban gabonát, kukoricát, gabonaféléket vagy ezek

kombinációját tartalmazzák, beleértve a kukorica chipseket, tortilla chipseket, pita chipseket, rizs chipseket,

rizssüteményeket, rizses kekszeket, kekszeket, pereceket, puffasztott snackeket, kész pattogatott kukoricát,

mártogatós szószokat, salsa szószokat, snack szeleteket; rizsalapú snack-ételek és chipsek; feldolgozott gabona

alapú snack-ételek és szeletek; szószok; gabonaalapú snack-ételek; kenyér alapú snackek; kukoricaalapú

 snack-ételek és chipsek; lisztalapú snack-ételek és chipsek; bagel-alapú chipsek.

 ( 111 )  239.843

 ( 151 )  2023.01.25.

 ( 210 )  M 22 00143

 ( 220 )  2022.01.17.

 ( 732 )  Magyar Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápiás Egyesület, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás.

  44    Pszichoterápiás szolgáltatások; pszichológiai tanácsadás; egyéni és csoportos pszichológiai szolgáltatások.

 ( 111 )  239.844

 ( 151 )  2023.01.25.

 ( 210 )  M 22 00164
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 ( 220 )  2022.01.19.

 ( 732 )  Krémer Sára, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; természetes csecsemőhigiéniai, szobatisztasági ruházat.

 41    Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek; természetes csecsemőhigiéniai, szobatisztasági

 témájú kurzusok.

 ( 111 )  239.845

 ( 151 )  2023.01.25.

 ( 210 )  M 22 00166

 ( 220 )  2022.01.19.

 ( 732 )  Krémer Sára, Budapest (HU)

 ( 541 )  Pelenkátlanodj

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; természetes csecsemőhigiéniai, szobatisztasági ruházat.

 41    Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek; természetes csecsemőhigiéniai, szobatisztasági

 témájú kurzusok.

 ( 111 )  239.846

 ( 151 )  2023.01.25.

 ( 210 )  M 22 00134

 ( 220 )  2022.01.16.

 ( 732 )  Nemes Lajos, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Zsanett Ügyvédi Irodája, Veszprém

 ( 541 )  KOVÁSZÚR

 ( 511 )   30    Friss kenyerek.

 ( 111 )  239.847

 ( 151 )  2023.01.25.

 ( 210 )  M 22 00172

 ( 220 )  2022.01.20.

 ( 732 )  Kelemen Andor Attila, Őriszentpéter (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Stresszoldó relaxációs szolgáltatás.

 ( 111 )  239.848

 ( 151 )  2023.01.25.

 ( 210 )  M 22 00141

 ( 220 )  2022.01.17.

 ( 732 )  Lovász Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kósa Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; internetes marketing; digitális hálózatok

útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális marketing; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kreatív

marketingterv kidolgozására irányuló szolgáltatások; kutatási szolgáltatások reklámozással és marketinggel

kapcsolatban; marketing koncepciók kidolgozása; marketing konzultációs szolgáltatások; marketing

menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; marketing menedzsment tanácsadás; marketing

menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; marketing segítségnyújtás; marketing stratégiák és koncepciók

kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; marketing szolgáltatások; marketing szolgáltatások a

honlapforgalom optimalizálása terén; marketing támogatást nyújtó franchise szolgáltatások; marketing

tanácsadás; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketing tanulmányok készítése; marketinggel kapcsolatos

szakmai konzultáció; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos

információnyújtás weboldalakon keresztül; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; marketingstratégiák

kidolgozása és kivitelezése mások megbízásából; marketingtanácsadás a közösségi média területén;

marketingtervek elkészítése; marketingtervek kidolgozása; marketingtrendek elemzése; online reklám- és

marketingszolgáltatások; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje;

partnerprogram-marketing; partnerprogram-marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; piackutatás és

marketing tanulmányok; promóciós marketing; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média

felhasználásával; reklám és marketing; reklám- és marketing konzultáció; reklám és marketing szolgáltatások;

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

marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó

és segítségnyújtási szolgáltatások; reklámozáshoz, népszerűsítéshez és marketinghez kapcsolódó szaktanácsadó

szolgáltatások; stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti tanácsadás; tanácsadás az üzletvezetés és marketing

területén; üzleti konzultáció a marketinggel kapcsolatban; üzleti marketing-konzultációs szolgáltatások; üzleti

marketing szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; üzlettel és marketinggel kapcsolatos információk vagy

vizsgálatok; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; reklámozási és

marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklámozási, marketing és promóciós

szolgáltatások; pénzügyi marketing; pénzgyűjtési kampányok marketingjével kapcsolatos üzleti konzultációs

szolgáltatások; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása; mások termékeinek és

szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje;

marketingügynökségi szolgáltatások; marketingszemélyzet irányítása; marketingstratégiai vizsgálatok;

marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; marketinghez kapcsolódó elemzés; marketinggel

kapcsolatos adminisztráció; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; marketingadatok statisztikai értékelése;

marketing tanulmányokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; marketing tanulmányok előkészítése; marketing

tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártók részére; marketing promóciós rendezvények szervezésével és

lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; marketing kampányok; marketing információk szolgáltatása;

marketing információk nyújtása; marketing információk; marketing felmérések tervezése; marketing beszámolók

készítése; marketing célú becslések; marketing előrejelzés; hangfelvételek gyártása marketing célokra; célzott

marketing; befolyásoló marketing; szájról-szájra marketing; telefonos marketing; direkt marketing szolgáltatások;

e-kereskedelemmel kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; eladási módszerekkel és technikákkal

kapcsolatos tanácsadás biztosítása; eladásösztönzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fogyasztói

vásárlási szokások elemzésével kapcsolatos tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és

konzultáció; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise létrehozásával és működtetésével kapcsolatos

üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-ok üzemeltetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások;
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franchise-oknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; franchise-ra vonatkozó ügyviteli

tanácsadási szolgáltatások; franchise-ra vonatkozó üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise szolgáltatásokkal

kapcsolatos kereskedelmi tanácsadás; franchise üzletek létesítésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások;

franchisingra vonatkozó üzleti tanácsadási szolgáltatások; hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás,

konzultáció; kereskedelmi információk és tanácsadás ügyfelek számára [ügyféltanácsadó üzlet]; kereskedelmi

menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi tervezéssel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; kereskedelmi ügyletek, tranzakciók előkészítésével és kivitelezésével kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; kereskedelmi ügyvitellel kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi üzletvezetéssel kapcsolatos

tanácsadás és információnyújtás; kereskedelmi vállalatoknak nyújtott, üzleti ügyeik bonyolításával kapcsolatos

tanácsadás; kereskedelmi vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási szolgáltatások; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálathoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

megrendelések költségszámításával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; menedzsment tanácsadás; növekedés

finanszírozásával kapcsolatos üzleti tanácsadás; pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások [kivéve oktatási és

képzési tanácsadás]; menedzsment tanácsadás a személyzet elhelyezésével kapcsolatban; munkaerő-felvételi

tanácsadás; munkaerő-közvetítéssel kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; munkaerő

toborzáshoz kapcsolódó igazgatási tanácsadás; pénzügyi átszervezéssel kapcsolatos üzleti tanácsadás;

piackutatáshoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; promóciós tevékenységekhez kapcsolódó tanácsadás;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámozáshoz kapcsolódó konzultációs, tanácsadási

szolgáltatások; reklámozásra és promóciós szolgáltatásokra vonatkozó tanácsadás; számítógépek használatával

kapcsolatos üzleti tanácsadás; személyzeti tanácsadás; személyzeti tanácsadási szolgáltatások; tanácsadás üzleti

ügyekben; tanácsadási és információs szolgáltatások üzletszervezéshez és üzletvezetéshez kapcsolódóan;

termékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti tanácsadási szolgáltatások; termékgyártással kapcsolatos üzleti tanácsadási

szolgáltatások; üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti

adminisztrációval kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti elemzéssel kapcsolatos tanácsadás; üzleti

elemzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti elemzéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási

szolgáltatások és konzultáció; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás; üzleti hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás;

üzleti hatékonysághoz kapcsolódó tanácsadás; üzleti kockázatkezeléshez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti kutatási és tanácsadási szolgáltatások; üzleti menedzsment

tanácsadás az igazgatói és cégvezetési fejlesztéssel kapcsolatban; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos

segítségnyújtás és tanácsadás; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; üzleti menedzsmenttel

kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos

tanácsadás; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti stratégiával kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások;

üzleti szervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás és tanácsadás; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás,

információszerzés vagy tájékoztatás; üzleti tanácsadás magánszemélyek számára; üzleti tanácsadás vállalatok

egyesülésével kapcsolatban; üzleti tanácsadási szolgáltatások fizetési és osztályozási struktúrák meghatározására;

üzleti tanácsadási szolgáltatások fizetési és osztályozási struktúrák munkakörök értékelése általi meghatározására;

üzleti tervezéshez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzleti tervezéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció;

üzleti tervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzletszervezéshez

kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzletszervezési és működtetési tanácsadás; üzletszervezési és üzletvezetési

tanácsadás; üzletszervezési és -vezetési tanácsadás; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos

segítségnyújtás és tanácsadás; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás; üzletszervezéssel

kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzletvezetési konzultáció, tanácsadás;

üzletvezetési tanácsadás a szállítás és kézbesítés területén; üzletvezetési tanácsadás ipari vállalatoknak;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetéssel és üzleti tevékenységekkel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetéssel kapcsolatos üzleti

tanácsadási szolgáltatások; üzletviteli tanácsadás; üzletviteli tanácsadási szolgáltatások az információs

technológiák terén; vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vállalati
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teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; vállalatok szervezeti felépítéséhez kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; vállalatszervezési és vállalatgazdasági tanácsadás; vállalatvezetéssel kapcsolatos

tanácsadás; vállalat felszámolással kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; vállalati felvásárlásokhoz

kapcsolódó tanácsadás; vállalatok nevében történő áruvásárlással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

vállalkozások értékesítéséhez kapcsolódó tanácsadás; vállalkozások struktúrájával kapcsolatos tanácsadási

 szolgáltatások; vezetők kiválasztásával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció.

 41    Kiskereskedelmi marketinghez kapcsolódó képzési szolgáltatások; marketing ismeretekkel kapcsolatos

előadási szolgáltatások; tanfolyamok a reklámozáshoz, promócióhoz, marketinghez és az üzleti tevékenységhez

 kapcsolódó stratégiai tervezés terén; üzletvezetési tanácsadással kapcsolatos képzési szolgáltatások.

 ( 111 )  239.851

 ( 151 )  2023.01.26.

 ( 210 )  M 22 01421

 ( 220 )  2022.05.28.

 ( 732 )  Tóth-Rácz Antónia Klára, Szeged (HU)

 Tóth Attila, Szeged (HU)

 ( 541 )  Attila Garden Rose

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

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

 ( 111 )  239.852

 ( 151 )  2023.01.26.

 ( 210 )  M 22 01413

 ( 220 )  2022.05.27.

 ( 732 )  BaLeInvest Szolgáltató és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  ARANYCSUPOR

 ( 511 )  29    Hús és hústermékek: húskonzervek; halak; halból készített élelmiszertermékek; tejtermékek; tej; sajtok;

sajttermékek; tojások; feldolgozott tojások; zsírok, étkezési; olajok, étkezési; vajkészítmények; vaj;

 zöldségkonzervek; zöldségek, tartósított; zöldségek, főtt; gyümölcsök, tartósított.

  30    Kenyerek és zsemlék; sütemények; édességek; cukor; tésztaételek.

 31    Feldolgozatlan gabonafélék; nyers és feldolgozatlan gabonaszemek: friss gyümölcsök és zöldségek; nyers

fűszernövények, lágyszárú növények; feldolgozatlan zöldségek; feldolgozatlan gyümölcsök; feldolgozatlan

 fűszernövények; fák és erdészeti termékek; természetes növények.

  32    Alkoholmentes italok; vizek [italok]; ásványvíz [italok]; sör és alkoholmentes sör.

  33    Alkoholos italok (sörök kivételével).

 35    Áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; felhasználói vélemények szolgáltatása

kereskedelmi vagy reklámcélokra; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása;

különböző szakemberek ügyfelekkel való összehozásával kapcsolatos üzleti közvetítői szolgáltatások: marketing

szolgáltatások; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és

 üzletvezetési tanácsadás.

 42    Élelmiszerek vizsgálata; mezőgazdasági tesztelés; nyersanyagok minőségének ellenőrzése; új termékek

tesztelése; termékminőség-ellenőrzés; termékfejlesztés értékelése; tanúsítás [minőségellenőrzés];

 minőségvizsgálat; minőségellenőrzési szolgáltatások.

  43    Ételkritikusi szolgáltatások [információ nyújtása ételekről és italokról].

 ( 111 )  239.853

 ( 151 )  2023.01.26.
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 ( 210 )  M 22 01915

 ( 220 )  2022.07.20.

 ( 732 )  Kirnev Jevgenyij Zaharovics, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Bőrruházat; táskák; bőröndök.

  25    Ruházati termékek.

 ( 111 )  239.854

 ( 151 )  2023.01.26.

 ( 210 )  M 22 01412

 ( 220 )  2022.05.27.

 ( 732 )  BaLeInvest Szolgáltató és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; ásványvizek; asztali vizek; szénsavas vizek; szódavizek; üdítőitalok; vizek (italok);

ízesített vizek; alkoholmentes teaízű italok; energiaitalok; ízesített szénsavas italok; nem szénsavas üdítőitalok;

vitaminokkal és ásványi sókkal dúsított alkoholmentes italok; alacsony energiatartalmú üdítőitalok;

alkoholmentes, ízesített szénsavas italok; alkoholmentes szénsavas italok; gyümölcsízesítésű üdítőitalok;

 szénsavmentes víz.

 ( 111 )  239.855

 ( 151 )  2023.01.26.

 ( 210 )  M 22 01411

 ( 220 )  2022.05.27.

 ( 732 )  ToldiVet-Consulting Kft., Hajdúsámson (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és

 nagykereskedelme.

  44    Állategészségügyi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.856

 ( 151 )  2023.01.26.

 ( 210 )  M 22 01408

 ( 220 )  2022.05.27.

 ( 732 )  ARK STAR Kft., Budapest (HU)
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 ( 541 )  AZIZ AZ IGAZI GYROS

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 111 )  239.857

 ( 151 )  2023.01.26.

 ( 210 )  M 22 00549

 ( 220 )  2022.02.23.

 ( 732 )  Casino Win Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  239.858

 ( 151 )  2023.01.26.

 ( 210 )  M 22 00548

 ( 220 )  2022.02.23.

 ( 732 )  Casino Win Kft., Győr (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Játékkaszinók (szerencsejátékok); stúdiószolgáltatások; szerencsejátékok; szórakoztatási szolgáltatások;

 televíziós szórakoztatás.

 ( 111 )  239.859

 ( 151 )  2023.01.26.

 ( 210 )  M 22 00545

 ( 220 )  2022.02.23.

 ( 732 )  Casino Win Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  239.860

 ( 151 )  2023.01.26.

 ( 210 )  M 22 00546

 ( 220 )  2022.02.23.

 ( 732 )  Casino Win Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Játékkaszinók (szerencsejátékok); stúdiószolgáltatások; szerencsejátékok; szórakoztatási szolgáltatások;

 televíziós szórakoztatás.
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 ( 111 )  239.861

 ( 151 )  2023.01.26.

 ( 210 )  M 22 01710

 ( 220 )  2022.06.30.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  SIMVACORIN

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra, gyógyszerészeti készítmények, gyógyszervegyészeti

 készítmények.

 ( 111 )  239.862

 ( 151 )  2023.01.26.

 ( 210 )  M 22 01709

 ( 220 )  2022.06.30.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra, gyógyszerészeti készítmények, gyógyszervegyészeti

 készítmények.

 ( 111 )  239.863

 ( 151 )  2023.01.26.

 ( 210 )  M 22 01711

 ( 220 )  2022.06.30.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  SIMVACOL

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra, gyógyszerészeti készítmények, gyógyszervegyészeti

 készítmények.

 ( 111 )  239.864

 ( 151 )  2023.01.26.

 ( 210 )  M 22 01715

 ( 220 )  2022.06.30.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  HYPOLIP

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra, gyógyszerészeti készítmények, gyógyszervegyészeti

 készítmények.

 ( 111 )  239.865

 ( 151 )  2023.01.26.

 ( 210 )  M 22 00409

 ( 220 )  2022.02.11.

 ( 732 )  Klimits Veronika, Zalaegerszeg (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   44    Terápiás, konzultációs szolgáltatások.

 ( 111 )  239.866

 ( 151 )  2023.01.26.

 ( 210 )  M 22 01708

 ( 220 )  2022.06.30.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra, gyógyszerészeti készítmények, gyógyszervegyészeti

 készítmények.

 ( 111 )  239.867

 ( 151 )  2023.01.26.

 ( 210 )  M 22 00408

 ( 220 )  2022.02.11.

 ( 732 )  Dr. Czinege Erik, Inárcs (HU)

 ( 740 )  Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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); cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra;

diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; elixírek [gyógyszerészeti készítmények];

erősítő szerek [gyógyszerek]; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati

használatra; étvágycsökkentő tabletták, fájdalomcsillapítók; főzetek gyógyszerészeti célokra; fumigációs

készítmények gyógyászati célokra; fumigációs pasztillák; fürdőtea terápiás célokra; gyógyászati fogyasztószerek;

gyógyhatású állateledel; gyógyhatású fogkrémek; gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények; gyógyhatású

hajszeszek; gyógyhatású olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógynövénykivonatok orvosi

célokra; gyógyszappanok; gyógyszerek állatorvosi célokra; gyógyszerek fogászati használatra; gyógyszerek

humán gyógyászati használatra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszeres fogkrémek;

gyógyszeres piperekészítmények; gyógyszeres samponok kisállatoknak; gyógyszeres száraz samponok;

gyógyszeres szemöblítők; gyógyszerészeti készítmények (1); gyógyszerészeti készítmények (2); gyógyszerészeti

készítmények bőrápoláshoz; gyógyszertartó dobozok, hordozható, feltöltve; gyógyszervegyészeti készítmények;

gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; gyógyteák; gyógyteák gyógyászati célokra;

gyulladásgátló termékek; immunerősítők; kannabidiol gyógyászati alkalmazásra; kannabisz gyógyászati célokra;

növényi kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra; oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra;

 tetrahidrokannabinol [THC] gyógyászati alkalmazásra.

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M221



 ( 111 )  239.868

 ( 151 )  2023.01.26.

 ( 210 )  M 22 01707

 ( 220 )  2022.06.30.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  TRABECAN

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra, gyógyszerészeti készítmények, gyógyszervegyészeti

 készítmények.

 ( 111 )  239.869

 ( 151 )  2023.01.26.

 ( 210 )  M 21 04240

 ( 220 )  2021.12.16.

 ( 732 )  Fehér Anna, Belezna (HU)

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

 ( 541 )  WHISPERINGHAIR

 ( 511 ) 3    Habok, mint hajformázó segédanyagok; hajformázó spray-k; hajformázó habok [piperecikkek]; készítmények

hajformázáshoz; hajformázó szérumok; hajformázókrémek; hajformázó viaszok; hajformázó lakkok; hajformázó

folyadék; hajformázó zselé; hajformázó készítmény; hajhabok; hajspray; hajpúder; hajzselék; hajfények;

hajbalzsam; hajfixálók; hajlágyítók; hővédő spray; hajolaj; sampon; száraz samponok; kondicionáló sampon;

hajlágyító sampon; hajöblítők [samponok, kondicionálók]; hajkorpa elleni samponok; korpásodás elleni

samponok, nem gyógyászati célokra; mélytisztító sampon; volumennövelő sampon; növekedést serkentő sampon;

hamvasító sampon; szilárd sampon; szilárd kondicionáló; csomagolásmentes sampon; hajápoló készítmények;

hajápoló anyagok; hajápoló folyadékok; hajápoló krémek; hajápoló olajfürdők; hajápoló pakolások; hajápoló

szérumok; hajápoló szerek férfiaknak; hajápoló készítmények, nem gyógyászati célokra; nem gyógyhatási

hajápoló készítmények kozmetikai célokra; hajtáplálók; hajpakolások; hajkozmetikumok; kozmetikai

készítmények hajra és fejbőrre; hajegyenesítő készítmények; szerek hajegyenesítő kezeléshez; hajfestékek,

hajszínezők; hajszín, hajfesték eltávolítók; hajszínező szerek. hajfestő készítmények; hajszínező folyadékok;

hajszínező készítmények; hajvilágosítók, hajszőkítők; hajfehérítő [színtelenítő] készítmények; melírfestékek

[hajvilágosító készítmények]; hidrogén-peroxid a hajon történő használatra; tartóshullám [dauer] folyadékok;

neutralizálók tartóshullámhoz [dauer]; készlet tartóshullám[dauer] készítéshez; tartóshullám készítmények;

tartóshullám készítmények hajra; hajfestékek, hajszínezők; hajszín, hajfesték eltávolítók; hajszínező szerek,

 hajfestő készítmények; hajmaszk; japán hajrögzítő olaj (bintsuke-abura).

 41    Fodrászati technikákkal kapcsolatos oktatási szemináriumok; fodrászképzés; fodrásztermékek bemutatása

 képzési célból.

 44    Fodrászat; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; fodrász szalonok; fodrászszolgáltatás; fodrászszalon

szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szépségszalonokban vagy fodrászüzletekben használt

gépek és berendezések kölcsönzése; hajvágás; hajformázás; tájékoztatás a hajformázás terén; hajápolási

szolgáltatások; hajápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kozmetikai test-, arc-, és hajápoló

szolgáltatások; hajegyenesítő szolgáltatások; hajszínező szolgáltatások; hajvágás; hajmosás; hajfonás; hajpótlás;

hajkezelés; hajvisszaállítás; kozmetikai hajkezelés; hajdaueroló szolgáltatások; hajgöndörítő szolgáltatások;

hajmelírozási szolgáltatások; hajgyógyászati szolgáltatások; digitális dauer szolgáltatások; japán hajegyenesítés

 szolgáltatások; hajszerkezet-helyreállító kezelések.

 ( 111 )  239.870

 ( 151 )  2023.01.26.

 ( 210 )  M 21 04237

 ( 220 )  2021.12.16.

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M222



 ( 732 )  ebringa Zrt., Székesfehérvár (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

 szolgáló készülékek és berendezések elektromos kerékpárokhoz és az azokat üzemeltető szoftverek.

 12    Elektromos járművek; elektromos kerékpárok; kerékpárok és ezekhez tartozó alkatrészek, ezekhez

fejlesztett termékek; motorrendszer; kijelző és akkumulátor; lopásgátló és biztonsági eszközök; felszerelések

elektromos járművekhez; elektromos tolató riasztók járművekhez; utólagosan felszerelhető elemek; a meghajtó

 rendszerhez kapcsolható kiegészítők.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  239.871

 ( 151 )  2023.01.26.

 ( 210 )  M 21 03489

 ( 220 )  2021.10.06.

 ( 732 )  "MAGYAR TERMÉK" Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; árubemutatás kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi és üzleti

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

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítő szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási

szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; online piactér biztosítása áruk és

 szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

 ( 111 )  239.872

 ( 151 )  2023.01.29.

 ( 210 )  M 22 01200

 ( 220 )  2022.05.05.

 ( 732 )  Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 37    Építőipari szolgáltatások; javítási és beüzemelési szolgáltatások, ide értve: otthoni és munkahelyi

elektromos és nem elektromos berendezési tárgyak, kis- és nagygépek, biztonságtechnikai, légtechnikai és fűtési

rendszerek javítása; mindenféle ruházati cikk javítása; vízi-, légi szárazföldi személy- és áruszállító eszköz

 javítása és beüzemelése; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás.

  38    Távközlési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

élelmiszerek és italok tartósítása; minden természetes és mesterségesen előállított anyag feldolgozása, ide értve:

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M223



 fém, fa, üveg, műanyag, papír, szövet, gyapjú, bőr, víz feldolgozása.

  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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

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

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

szabott életvezetési- gyász-, stílus- és egyéb tanácsadás; személyre szabott biztonsági, ügyintézési,

rendezvényszervezési szolgáltatások; gyermekfelügyeleti szolgáltatások; minden egyénre szabott háztartási

 szolgáltatás.

 ( 111 )  239.873

 ( 151 )  2023.01.29.

 ( 210 )  M 22 01325

 ( 220 )  2022.05.19.

 ( 732 )  Yosefian Eran, Üröm (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert, Budapest

  

( 546 )

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

 eszenciaolajok.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

 használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  239.874

 ( 151 )  2023.01.29.

 ( 210 )  M 22 01968

 ( 220 )  2022.07.27.

 ( 732 )  FAMILY FROST Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Mátyás László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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.

 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].

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

 ( 111 )  239.875

 ( 151 )  2023.01.29.
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 ( 210 )  M 22 01969

 ( 220 )  2022.07.27.

 ( 732 )  FAMILY FROST Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Mátyás László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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.

 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].

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

 ( 111 )  239.876

 ( 151 )  2023.01.29.

 ( 210 )  M 22 01970

 ( 220 )  2022.07.27.

 ( 732 )  FAMILY FROST Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Mátyás László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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.

 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].

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

 ( 111 )  239.877

 ( 151 )  2023.01.29.

 ( 210 )  M 22 01972

 ( 220 )  2022.07.27.

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

 ( 740 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest

  

( 546 )

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

tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési
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szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás];

online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési

 hitelnyújtás; lakás-takarékpénztári szolgáltatások.

 ( 111 )  239.878

 ( 151 )  2023.01.29.

 ( 210 )  M 22 01973

 ( 220 )  2022.07.27.

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

 ( 740 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest

  

( 546 )

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

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

szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás];

online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési

 hitelnyújtás; lakás-takarékpénztári szolgáltatások.

 ( 111 )  239.879

 ( 151 )  2023.01.29.

 ( 210 )  M 22 01974

 ( 220 )  2022.07.27.

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

 ( 740 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest

  

( 546 )

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

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

szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás];

online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési

 hitelnyújtás; lakás-takarékpénztári szolgáltatások.

 ( 111 )  239.880

 ( 151 )  2023.01.29.

 ( 210 )  M 22 01975

 ( 220 )  2022.07.27.

 ( 732 )  Dr. Kathy Szilvia, Budapest (HU)

 Mogyoróssy Ágnes Mária, Budapest (HU)
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 ( 541 )  VállVetve

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

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

 ( 111 )  239.881

 ( 151 )  2023.01.29.

 ( 210 )  M 22 01976

 ( 220 )  2022.07.27.

 ( 732 )  CEE Thematics Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács István, Budapest

 ( 541 )  Szeret, nem szeret

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  239.882

 ( 151 )  2023.01.29.

 ( 210 )  M 22 01977

 ( 220 )  2022.07.27.

 ( 732 )  CEE Thematics Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács István, Budapest

 ( 541 )  Brúnó és Brigi

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  239.883

 ( 151 )  2023.01.29.

 ( 210 )  M 22 02140

 ( 220 )  2022.08.22.

 ( 732 )  Pontooner Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Dániel Mátyás, Érd

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  239.884

 ( 151 )  2023.01.29.

 ( 210 )  M 22 02133

 ( 220 )  2022.08.19.

 ( 732 )  SOUTH AFRICAN RESERVE BANK, Pretoria, Gauteng (ZA)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  KRUGERRAND

 ( 511 )   14    Érmék.

 ( 111 )  239.885
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 ( 151 )  2023.01.29.

 ( 210 )  M 22 02055

 ( 220 )  2022.08.10.

 ( 732 )  Barabás Árpád, Veszprém (HU)

 ( 541 )  BARABÁS GYORSSEGÉLY

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; térburkoló kövek; szegélykövek; útépítési elemek; építőkövek; útburkoló anyagok;

beton építőelemek; beton építőelemek; nem fém burkolatok építési célokra; burkolólapok, nem fémből, kő és

 műkő építőelemek.

 ( 111 )  239.886

 ( 151 )  2023.01.29.

 ( 210 )  M 22 02143

 ( 220 )  2022.08.19.

 ( 732 )  Bánáti Tibor, Soponya (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Ideiglenes szállás, kemping szolgáltatások.

 ( 111 )  239.887

 ( 151 )  2023.01.29.

 ( 210 )  M 22 02041

 ( 220 )  2022.08.09.

 ( 732 )  Alpha Offices Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  HOLD

 ( 511 )   16    Ingatlan eladással kapcsolatos brosúrák.

  35    Ingatlanmarketing, ingatlanmarketing elemzés, irodai tevékenységek szolgáltatásai.

 36    Ingatlanbefektetések; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan bérbeadási

 ügyintézés; bérelt tulajdon, ingatlan értékesítése; irodák bérbeadása és üzemeltetése.

  37    Irodák, irodaházak építése.

 ( 111 )  239.888

 ( 151 )  2023.01.29.

 ( 210 )  M 22 02042

 ( 220 )  2022.08.09.

 ( 732 )  Alpha Offices Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Ingatlan eladással kapcsolatos brosúrák.

  35    Ingatlanmarketing, ingatlanmarketing elemzés, irodai tevékenységek szolgáltatásai.

 36    Ingatlanbefektetések; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan bérbeadási

 ügyintézés; bérelt tulajdon, ingatlan értékesítése; irodák bérbeadása és üzemeltetése.

  37    Irodák, irodaházak építése.

 ( 111 )  239.889

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01798

 ( 220 )  2022.07.07.

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M228



 ( 732 )  ICE CATERING Kft., Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Csokoládé ízesítésű összetevőket tartalmazó kekszek; csokoládé ízű bevonattal részben bevont omlós keksz;

csokoládépaszták, krémek; csokoládés karamellás ostyák; csokoládés kekszek; csokoládés ostyák; csokoládés

piskótával készített csokoládétorták; csokoládés sütemények; csokoládéval díszített, leöntött perecek;

csokoládéval részben bevont omlós keksz; csokoládéval bevont sütemények, torták; csokoládétorták, csokoládés

sütemények; csokoládéval bevont ostyás kekszek; csokoládéval bevont perecek; csokoládéval bevont vajas

kekszek; cukrászsütemények; cukormázzal bevont kekszek, aprósütemények; cukormázas piskóták; cukormázas

gyümölcsös sütemények, torták; étkezési ostyák; fagyasztott joghurtos torták; fagyasztott sütemények; fagyasztott

tésztalapok; fagylalttölcsérek; jégkrémtorta; jégkrémtorták, fagylaltos sütemények; csokoládé pasztillák;

csokoládé pralinék formájában; csokoládé szeletek; csokoládéból készült pralinék; csokoládékészítmények;

csokoládémassza; csokoládés édesipari termékek; csokoládés édességek; cukorból készült tortadíszek; cukorka

(cukor); cukorkák; cukorkák [édességek]; nem gyógyhatású édességek karamellák, tejkaramellák formájában;

pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; pasztillák, szopogatós tabletták/cukorkák [nem gyógyszerezett

édességek/cukrászáruk]; pillecukrok; pralinék; puha karamellák; sós vajkaramella; tejcsokoládék; tejkaramella;

tortadíszek cukorból; xylitollal édesített édességek; cukor; cukor cukormázhoz; cukorszirup; daracukor; étkezési

fruktóz; étkezési glükózpor; fehér cukor; folyékony cukrok; karamellizált cukor; karamellkrém [karamellizált

tejkrém]; kristálycukor torták díszítéséhez; porcukor; alkoholtartalmú fagylalt; alkoholtartalmú sörbetek;

csokoládé alapú jeges italok; csokoládét tartalmazó fagylaltok; csokoládéval ízesített jégkrémek;

cukorbevonat-keverékek; cukormáz készítő gépekhez használt ehető cukormáz porok; cukormáz keverékek;

édességek fagyasztott formában; ehető jégszobrok; étkezési jég; fagyasztott cukrászsütemények [nem

gyógyszeres -]; fagyasztott édességek; fagyasztott jégkrémek; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek];

fagyasztott joghurtos édességek; fagyasztott joghurtos piték; fagyasztott tejes édességek; fagylalt; fagylalt

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

fagylaltos édességek nyalókák formájában; fagylaltos italok; fagylaltos sütemények; fagylaltpor; fagylaltporok;

fagylaltpótlók; fagylalttorták; gyümölcs jégkrémek; gyümölcsízű jégkrémek nyalókák formájában;

gyümölcsjégkrém; gyümölcsjégkrém-szeletek; gyümölcsös fagylaltok; gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok;

hűtőjég; instant desszert pudingok; ízesített jégkrémek; jég; jég/jégkrémek/fagylaltáruk és fagylalt; jégkása édes

vörösbabbal; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; jeges tejek [fagylaltok]; jégkrém-szendvicsek; jégkrém nyalókák,

pálcikás jégkrémek; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák, pálcikás jégkrémek; jégkrémek, fagylaltok; jégkrémes

édességek; jégkrémet tartalmazó fagyasztott édességek; jégkrémrudak; jégkrémutánzatok; joghurtalapú fagylaltok

[főleg fagylalt]; kakaó alapú jeges italok; kávé alapú jeges italok; keverékek fagyasztott édességek készítéséhez;

keverékek fagylalt készítéséhez; keverékek jégkrém termékek készítéséhez, fagylaltporok; keverékek jégkrémes

édességek készítéséhez; kötőanyagok fagylaltokhoz; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kötőanyagok

jégkrémekhez, fagylaltokhoz; krémfagylaltok; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; pálcás fagyasztott édességek;

pálcikás jégkrémek; parfé; parfék; pezsgőpor keverékek; pezsgőporok [édesség]; sörbetek, jégkásák; sörbetek

[vízalapú fagylaltok]; sörbetkeverékek [fagylaltok]; szerves kötőanyagok jégkrémhez, fagylalthoz; szója alapú

fagylalt helyettesítők; szója alapú fagylaltok; szörbetek; szörbetek [fagylaltok]; szörbetek [vizes fagylaltok]; tejes

fagylalt, jégkrém; tejes ízesítésű pálcikás fagylaltok; tejes jégkrém rudak; tejet tartalmazó pálcikás fagylaltok;

trüffel ízű fagylaltok; vegán jégkrémek; vizes alapú fagylaltok; azonnal oldódó, instant kakaópor; csokoládé;

csokoládé alapú italok; csokoládé alapú tejes italok; instant kávé; ízesített kávék; jegeskávék;

jegesteakeverék-porok; jégkrémtartalmú, kávé alapú italok (affogato); kakaó; kakaó alapú készítmények; kakaó

italok készítéséhez; kávépárnák; kávés tasakok; koffeinmentes kávé; koffeinmentes kávék; őrölt kávé; pörköletlen

kávék; pörkölt kávébab; pótkávé; pótkávék [gabona vagy cikória alapú]; szemes kávék; szénsavas italok [kávé-,

 kakaó- vagy csokoládéalapú]; tea; tea alapú italok; teák.
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 35    Csokoládékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; cukorkákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; cukorkákkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerek postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; jégkrémekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; jégkrémekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kakaókkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kakaókkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kávékkal

 kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.890

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01795

 ( 220 )  2022.07.07.

 ( 732 )  ICE CATERING Kft., Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Pálcás fagyasztott édességek; keverékek jégkrémes édességek készítéséhez; keverékek fagyasztott

édességek készítéséhez; jégkrémet tartalmazó fagyasztott édességek; jégkrémes édességek; fagylaltos édességek

nyalókák formájában; fagylaltos édességek; fagylalt édességek; fagyasztott tejes édességek; fagyasztott joghurtos

 édességek; fagyasztott édességek; édességek fagyasztott formában.

 35    Cukorkákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; jégkrémekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

 kakaókkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.891

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 00958

 ( 220 )  2022.04.11.

 ( 732 )  Zorkóczy Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.892

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01697

 ( 220 )  2022.06.29.

 ( 732 )  MANAMI Korlátolt Felelősségű Társaság, Szarvas (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
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( 546 )

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; fejfedők [kalapáruk]; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; sapkák; kalapáruk;

kalapok; sálak; övek [ruházat]; alsóruházat, fehérneműk; felsőruházat; hálóköntösök, pongyolák; alsónemű és

 hálóruházat; hálóruhák, alváshoz használt ruhák; pizsamák.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: ékszerek, ékszeráruk, táskák, kézitáskák, hátizsák, hátitáska, férfi, női és gyermek ruházat,

fejfedők [kalapáruk], ruházat, lábbelik és fejfedők részei, sapkák, kalapáruk, kalapok, sálak, övek [ruházat],

alsóruházat, fehérneműk, felsőruházat, ágyneműk, huzatok párnákhoz, hálóköntösök, pongyolák, alsónemű és

hálóruházat, hálóruhák, alváshoz használt ruhák, pizsamák, ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  239.893

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01797

 ( 220 )  2022.07.07.

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

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

 ( 541 )  bee@work

 ( 511 )  35    Irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken;

titkári és irodai szolgáltatások; titkársági szolgáltatások; üzleti titkársági szolgáltatások; üzleti ügyintézések;

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

 szolgáltatások.

 36    Ingatlanügyletek; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek

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

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

bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés;

ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadása; ingatlankezelési szolgáltatások;

 ingatlanmenedzsment.

 ( 111 )  239.894

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01895

 ( 220 )  2022.07.16.

 ( 732 )  Helpee Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Dr. Csáki-Szántó János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Női papír pisilőtölcsér; eldobható papír pisitölcsér; egészségügyi papír.

 ( 111 )  239.895

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01592

 ( 220 )  2022.06.20.
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 ( 732 )  Tóth Krisztián, Balatonkenese (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

  30    Só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és egyéb fűszerek.

 ( 111 )  239.896

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01691

 ( 220 )  2022.06.29.

 ( 732 )  dr. Folly Réka, Badacsonytomaj (HU)

 ( 740 )  Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Eden of Lake Balaton

 ( 511 )   36    Szálláshelyek bérbeadása [apartmanok].

 41    Idegenvezetős túrák levezetése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szabadidős tevékenységekkel

 kapcsolatos tájékoztatás, szabadulószoba [szórakoztatás].

 43    Éttermi szolgáltatások, motelek, nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona, panziók, szállodai szálláshely

szolgáltatások, szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás, turistaházak, üdülők, üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szállásadás].

 44    Faiskolák, csemetekertek, fák átültetése, fák metszése, kertészeti szolgáltatások (1), kertészeti szolgáltatások

 (2), növénytermesztés, pázsitgondozás.

 ( 111 )  239.897

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01799

 ( 220 )  2022.07.07.

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

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

 ( 541 )  bee-at-work

 ( 511 )  35    Irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken;

titkári és irodai szolgáltatások; titkársági szolgáltatások; üzleti titkársági szolgáltatások; üzleti ügyintézések;

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

 szolgáltatások.

 36    Ingatlanügyletek; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek

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

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

bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés;

ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadása; ingatlankezelési szolgáltatások;

 ingatlanmenedzsment.

 ( 111 )  239.898

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01698

 ( 220 )  2022.06.29.

 ( 732 )  Lin Yong, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Czupor Hajnalka Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  239.899

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01696

 ( 220 )  2022.06.29.

 ( 732 )  Kirándulj Nálunk Kft., Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Applikációs szoftver.

 35    Hirdetési- és reklám szolgáltatások; online reklám- és marketingszolgáltatások; reklám és marketing;

 reklámozási szolgáltatások.

 ( 111 )  239.900

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 00902

 ( 220 )  2022.04.05.

 ( 732 )  Krasznai Gábor Károly, Gyula (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

 ( 541 )  KraszX

 ( 511 )  28    Csigák edzéshez; testformáló eszközök [edzéshez]; testépítő berendezések [edzéshez]; edző felszerelések

sportoláshoz; felszerelések sportoláshoz és testedzéshez; markolatok sportcikkekhez; sportcikkek; sportcikkek és

felszerelések; sportfelszerelés; tenyérvédők sportoláshoz; torna- és sporttermékek; kézi működtetésű

 edzőfelszerelések.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: csigák edzéshez, testformáló eszközök [edzéshez], testépítő berendezések [edzéshez], edző

felszerelések sportoláshoz, felszerelések sportoláshoz és testedzéshez, markolatok sportcikkekhez, sportcikkek,

sportcikkek és felszerelések, sportfelszerelés, tenyérvédők sportoláshoz, torna- és sporttermékek, kézi

 működtetésű edzőfelszerelések.

 41    Sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés];

információnyújtás sporttevékenységekhez; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; oktatás, szórakozás és

sport; sport- és fitneszszolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos

 tájékoztató szolgáltatás; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése.

 ( 111 )  239.901

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01464
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 ( 220 )  2022.06.02.

 ( 732 )  GLB Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Dóra, Budapest

 ( 541 )  GOOD LIFE BOOKS

 ( 511 )  16    Daloskönyvek; színező könyvek; képregények; könyvecskék, brosúrák; könyvek; nyomtatott publikációk;

 nyomtatványok; újságok.

 35    Tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; szövegszerkesztés; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

 szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; szövegszerkesztés

[kivéve reklámszövegek]; nem reklámcélú szövegek publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

 publikálása (hangoskönyvet is ideértve); könyvkiadás.

 ( 111 )  239.902

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01581

 ( 220 )  2022.06.17.

 ( 732 )  Nacsa Zsanett Helga, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  239.904

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01590

 ( 220 )  2022.06.20.

 ( 732 )  Sárosdi Zsolt, Sukoró (HU)

 ( 541 )  One Boat - One World

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 111 )  239.905

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01687

 ( 220 )  2022.06.29.

 ( 732 )  Semmelweis Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szőllősi Gusztáv, Budapest

 ( 541 )  Semmelweis Help

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi adatok

 távmonitorozása gyógyászati diagnózishoz és kezeléshez; egészségvizsgálati szolgáltatások.

 ( 111 )  239.906

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01216

 ( 220 )  2022.05.08.

 ( 732 )  Belovai Réka, Piliscsév (HU)

  

( 546 )

 ( 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); a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel

tápláló készítmények; A-vitamin készítmények; acaipor étrend-kiegészítők; aktív szenet tartalmazó diétás

kiegészítők; albumin étrend-kiegészítők; albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati célokra; albumintartalmú

készítmények gyógyászati célokra; alginát étrend-kiegészítők; aminosavakat tartalmazó étrend- és

táplálékkiegészítők; antioxidáns kiegészítők; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidánsok; antioxidánsok diétás

használatra; antioxidánsok gyógyászati alkalmazásra; anyatej-helyettesítő tápszerek; ásványi

élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi táplálékkiegészítők emberi fogyasztásra;

ásványvíz-sók; asztma elleni tea; B-vitamin készítmények; bébiételek; búza étrend-kiegészítők; búzacsíra

étrend-kiegészítők; C-vitamin készítmények; chlorella étrend kiegészítők; cinkpótló cukorkák; citromfű tea

gyógyszerészeti célokra; csukamájolaj; csukamájolaj cseppek; csukamájolaj kapszulák; cukor gyógyászati

célokra; cukorbetegek számára kifejlesztett mesterséges édesítőszerek; cukorpótlók cukorbetegeknek; D-vitamin

készítmények; DHA algaolaj étrend-kiegészítők; diabetikus kenyér gyógyászati használatra; diasztáz gyógyászati

célokra; diéta során használatos antioxidánsok; diétás anyagok csecsemőknek; diétás anyagok gyógyászati

használatra; diétás cukor gyógyászati használatra; diétás cukorpótlók gyógyászati alkalmazásra; diétás

édesítőszerek gyógyászati célra; diétás édességek gyógyászati célokra; diétás élelmiszerek gyógyászati

használatra; diétás élelmiszerek klinikai tápláláshoz; diétás és táplálkozási készítmények; diétás ételek betegek

számára; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás ételkészítmények gyógyászati használatra; diétás

ételkiegészítők; diétás italok gyógyászati célokra; diétás készítmények gyermekeknek; diétás készítmények

gyógyászati használatra; diétás rostok az emésztés segítésére; diétás táplálékkiegészítők; diétás termékek

betegeknek; diétás termékek gyógyászati célokra; dietetikai főzetek, teák gyógyászati használatra; dietetikus

élelmiszerek gyógyászati célokra; élelmi rostok; élelmiszert helyettesítő porok; élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; enzimeket tartalmazó antioxidánsok; ételek cukorbetegeknek; ételek orvosilag korlátozott

diétákhoz; étkezést helyettesítő, táplálékkiegésztő, energianövelő szeletek; étrend- és táplálékkiegészítők;

étrend-kiegészítő élelmiszer rudak; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek; étrend-kiegészítő

italpor keverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők állatok

számára; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők házi kedvencek számára porított

italkeverékek formájában; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; étrend-kiegészítők

pecsétviaszgomba-spóraporból; étrend-kiegészítők por formában; étrend-kiegészítők sportolók számára;

étrend-kiegészítő italok; étrend-kiegészítők csecsemőknek; étrend-kiegészítők gyógyászati célokra;

étrend-kiegészítőként használható gyógyélelmiszerek; étvágycsökkentők; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati

használatra; étvágystimuláló, -serkentő készítmények; fakéreg gyógyhatású tápanyagként történő felhasználásra;

fakéreg kivonat gyógyhatású tápanyagként történő felhasználásra; fehérjekiegészítő turmixok; fenyőpollen

étrend-kiegészítők; fogyasztó kapszulák; fogyasztó tabletták; fogyasztó tea orvosi használatra; főként cinket

tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként kalciumot tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként magnéziumot

tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként vasat tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főleg ásványi anyagokból készült

egészségügyi táplálékkiegészítők; főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; folsavat

tartalmazó étrend-kiegészítők; folyékony étrend-kiegészítők; folyékony gyógynövényes táplálékkiegészítők;

folyékony táplálékkiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei,

dietetikai vagy gyógyászati célokra; ginzengből készült élelmiszertermékek gyógyászati célokra; ginzenget

tartalmazó, egészségtámogató táplálékkiegészítők; glükóz élelmiszeradalékként, gyógyászati célokra; glükóz

étrend-kiegészítők; gombakivonatokat tartalmazó táplálék-kiegészítők; gyógyászati célokra adaptált italok;

gyógyászati célokra kialakított diabetikus gyümölcsnektárok; gyógyászati célokra kialakított diabetikus

gyümölcsléitalok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas,

liofilizált élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas,

fagyasztva szárított hús; gyógyászati célra alkalmas, liofilizált hús; gyógyászati célú élelmiszer-kiegészítők;

gyógyászati használatra kialakított csökkentett sótartalmú kenyér; gyógyhatású állateledel-kiegészítők;
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gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák;

gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok;

gyógynövényi forrásokból származó antioxidánsok; gyógyszeres kiegészítők állati eledelhez; gyógyszeres

táplálékkiegészítők; gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; gyógyteák; halolaj

gyógyászati célokra; hordozó anyagok ételkiegészítők felszívódását segítő tablettabevonatok formájában;

hordozóanyagok oldódó fóliák formájában az ételkiegészítők felszívódásának az elősegítésére; humán

étrend-kiegészítők; ír moha gyógyászati használatra; kalciummal dúsított cukorka; kazein étrend-kiegészítők;

keményítő diétás felhasználásra; kenyér termékek cukorbetegeknek; készítmények adalékanyagokként

élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra [gyógyszeres]; klausztrofóbia kezelésére szolgáló természetes

táplálékkiegészítők; koenzim Q10 tartalmú étrend-kiegészítők; koleszterinszintet szabályozó étrend-kiegészítők;

L-karnitin fogyókúrához; lecitin étrend-kiegészítők; lenmag étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők;

lizin készítmények; lutein tartalmú étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyászati

célokra; méhpollen gyógyhatású tápanyagként történő felhasználásra; méhpollen táplálkozási kiegészítőként

történő használatra; menta gyógyszerészeti használatra; mesterséges tea [gyógyászati használatra]; mézből kinyert

antioxidánsok; módosított böjthöz használt diétás ételkiegészítők; multivitamin készítmények; multivitaminok;

nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberi

fogyasztásra; növényi kiegészítők; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; őrölt lenmag rost

étrend-kiegészítőként; orvosi célokra adaptált diétás italok csecsemők számára; parafarmakológiai

készítményeket tartalmazó erősítő tápszerek, profilaktikusan vagy lábadozók részére alkalmazva; pezsgő

vitamintabletták; pollen étrend-kiegészítők; porított fehérje étrend-kiegészítők; porított, gyümölcs ízesítésű

étrend-kiegészítő italkeverékek; prebiotikus kiegészítők; probiotikus kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők;

protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; sörélesztő étrend-kiegészítő formájában; szója

izoflavon étrend-kiegészítők; szójafehérje étrend-kiegészítők; tápanyag-adalékok állatoknak szánt

élelmiszerekhez, gyógyászati célokra; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő

személyek részére; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; tápláló italkeverék

étkezés helyettesítőjeként való használatra; tejcukor; tejsavófehérje étrend-kiegészítők; terhességi vitaminok;

vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitamin- és

ásványianyag-készítmények; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitamin kiegészítők vesedialízishez;

vitaminkészítmények; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; vitaminnal dúsított italok gyógyászati

célokra; vitaminnal dúsított kenyér terápiás célokra; vitaminok csecsemőknek; vitaminok és

vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; vitaminos gumicukorkák; vitaminpótló

tapaszok; vitamintabletták; vörös ginzengből készült élelmiszertermékek gyógyászati célokra; vörös ginzenget

 tartalmazó, egészségtámogató táplálékkiegészítők; zsírbontó faktort tartalmazó készítmények.

 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].

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; biológiai témákkal kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; bodywork-terápia oktatás; coaching; coaching gazdasági és menedzselési témákban;

coaching [tréning]; csapatépítés (oktatás); diétával kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; diétával

kapcsolatos oktatás az interneten keresztül; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési utasítások és

felszerelés biztosítása; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; edzettséggel kapcsolatos

tanfolyamok; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészségüggyel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

egészségügyi és wellness képzés; egészségügyi oktatási szolgáltatások; egészségügyi problémák elkerüléséhez

kapcsolódó szakoktatás; egészségügyi tanfolyamok szervezése; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott

képzés; életmód tanácsadás (képzés); előadások szervezése; előadó-művészeti oktatás; erősítő és kondicionáló

edzés; étrenddel, diétával kapcsolatos oktatás [nem orvosi]; étrenddel kapcsolatos oktatási kurzusok biztosítása;
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felnőttoktatás; felnőttképzés; felnőttoktatási szolgáltatások; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel

kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül; fitnesszel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz klub szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz tanácsadás;

fitneszedzési szolgáltatások; fitneszedzéssel kapcsolatos információk biztosítása honlapokon; fitneszközpontok

szolgáltatásai; fitnesztréninggel kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül;

fizikai edzettséggel kapcsolatos oktatás; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fizikai erőnléti

oktatás; fizikai erőnléttel kapcsolatos utasítások felnőtteknek és gyerekeknek; fogyással kapcsolatos oktatási

tanfolyamok; folyamatos tanfolyamok szervezése; folyamatos képzés; formában tartó sporttevékenységek

oktatása, fitnesz oktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos szolgáltatások; főzéssel

kapcsolatos levelező tanfolyamok; főzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek számára biztosított

oktatási szolgáltatások; gyógyászati továbbképző tanfolyamok biztosítása; gyógyászattal kapcsolatos

tanfolyamok; gyógyászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyógynövényekkel kapcsolatos oktatás;

gyógynövénytani képzés; gyógyszerészettel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyógyszerészettel kapcsolatos

felnőttoktatási szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; játékon keresztül

biztosított üzleti képzés; jógaoktatás; jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; joggal kapcsolatos

felnőttoktatási szolgáltatások; joggal kapcsolatos tanfolyamok; képzés a reklámozás terén; képzés élelmiszerek

bemutatása terén; képzés élelmiszerek kezelése terén; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching

[életvezetési tanácsadás] területén; mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás; mozgásoktatás óvodás korú

gyermekek számára; egészség- és fitnesztréning; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő

klubok szolgáltatásai [edzés]; élő sportesemények lebonyolítása; fitneszközpontok működtetése; audioprogramok

elkészítése; adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem reklámcélra; blogírási

szolgáltatások; brosúrák kiadása; dokumentumok kiadása; digitális videó, audió és multimédia kiadási

szolgáltatások; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok

megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus magazinok kiadása;

elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek

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

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

területén; folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; forgatókönyv-/szövegkönyvíró

szolgáltatások; füzetek kiadása; gyógyászati kiadványok megjelentetése; hangoskönyvek kiadása; hírközlő

szolgáltatások; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére;

kiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kiadással, közzététellel kapcsolatos információnyújtás; kiadói és

híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása; kiadói szolgáltatások; kiadói szolgáltatások, a

nyomtatás kivételével; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); kiadványok

megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok

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

megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvekkel kapcsolatos információkat biztosító

könyvklubszolgáltatások; könyvkiadás; könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; magazinok,

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

szaktanácsadási szolgáltatások; magazinok multimédiás megjelentetése; multimédia publikációk; multimédiás

anyagok online kiadása; multimédiás szórakoztató szoftverek kiadása; nem letölthető általános témájú magazinok

online rendelkezésre bocsátása; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek

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

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

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

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

oktatókönyvek kiadása; oktatókönyvek megjelentetése; oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz; on-line
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elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők;

online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; online kiadói szolgáltatások; online kiadványok

megjelentetése; online kritikák közzététele szórakoztatási célból; orvosi szövegek megjelentetése; podcastok

létrehozása [írása]; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok,

 folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok kiadása; újságok megjelentetése.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

 egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  239.907

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01598

 ( 220 )  2022.06.20.

 ( 732 )  Kolozsi Martina, Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Farkas Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  239.908

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01950

 ( 220 )  2022.07.25.

 ( 732 )  Dipol Humánpolitikai Intézet Kft., Budapest (HU)

 Bozókiné Szabó Ildikó, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, nevezetesen

fedelek, kötések, borítók (papíráruk), ívek (papíráruk), katalógusok, kézikönyvek (útmutatók), könyvecskék,

brosúrák, könyvek, nyomtatványok, papír-írószer áruk, poszterek, szórólapok, tanítási és oktatási anyagok

(kivéve készülékek, berendezések), újságok; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek;

papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és

irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló

műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba), nevezetesen műanyag fóliák csomagolásra; nyomdabetűk;

 klisék; a fenti áruk mindegyike klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos.

 38    Klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos online kommunikációs szolgáltatások;

klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos online multimédiás tartalomhoz való hozzáférés

biztosítása; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos internetes fórumok biztosítása; az

internet segítségével biztosított, klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos videotartalmakhoz

való telekommunikációs hozzáférés; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos közösségi
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hálózatok fórumai (chat szobák); klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos információátviteli

szolgáltatások digitális hálózatokon keresztül; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos

videók digitális hálózatokon keresztül történő interaktív továbbítása; interneten keresztül biztosított audio- vagy

videó-műsorszórási szolgáltatások; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos internetes audio-

 és videó streaming (egyidejű vagy azonnali adatfolyam).

 41    Kulturális tevékenységek klímatudatos életmód kapcsán; környezetvédelemmel, klímatudatos életmóddal

kapcsolatos eszmecserék, szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciaszervezés klímatudatos

életmód kapcsán; környezetvédelemmel, klímatudatos életmóddal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; előadások

szervezése klímatudatos életmód témakörében; tanárképzési szolgáltatások klímatudatos életmód kapcsán;

klímatudatos életmóddal kapcsolatos oktatási tanfolyamok, vizsgák és minősítések tervezése; klímatudatos

életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos multimédiás anyagok online kiadása; klímatudatos életmóddal,

környezetvédelemmel kapcsolatos online, nem letölthető videók biztosítása; klímatudatos életmóddal,

környezetvédelemmel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; klímatudatos életmóddal,

környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása videófilmeken keresztül; klímatudatos életmóddal,

környezetvédelemmel kapcsolatos filmek és videófilmek gyártása; oktatási célú hang- és videófelvételek

készítése klímatudatos életmód kapcsán; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos online

oktatás biztosítása; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos könyvek kiadása; ifjúsági képzési

programok szervezése klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatban; oktatási programok

 klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatban.

 ( 111 )  239.909

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01681

 ( 220 )  2022.06.28.

 ( 732 )  dr. Folly Réka, Badacsonytomaj (HU)

 ( 740 )  Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Folly roll

 ( 511 )   31    Növények, palánták.

 ( 111 )  239.910

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01690

 ( 220 )  2022.06.29.

 ( 732 )  dr. Folly Réka, Badacsonytomaj (HU)

 ( 740 )  Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Balaton édenkertje

 ( 511 )   36    Szálláshelyek bérbeadása [apartmanok].

 41    Idegenvezetős túrák levezetése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szabadidős tevékenységekkel

 kapcsolatos tájékoztatás, szabadulószoba [szórakoztatás].

 43    Éttermi szolgáltatások, motelek, nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona, panziók, szállodai szálláshely

szolgáltatások, szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás, turistaházak, üdülők, üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szállásadás].

 44    Faiskolák, csemetekertek, fák átültetése, fák metszése, kertészeti szolgáltatások (1), kertészeti szolgáltatások

 (2), növénytermesztés, pázsitgondozás.

 ( 111 )  239.911

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01695

 ( 220 )  2022.06.29.
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 ( 732 )  dr. Folly Réka, Badacsonytomaj (HU)

 ( 740 )  Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Szálláshelyek bérbeadása [apartmanok].

 41    Idegenvezetős túrák levezetése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szabadidős tevékenységekkel

 kapcsolatos tájékoztatás, szabadulószoba [szórakoztatás].

 43    Éttermi szolgáltatások, motelek, nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona, panziók, szállodai szálláshely

szolgáltatások, szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás, turistaházak, üdülők, üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szállásadás].

 44    Faiskolák, csemetekertek, fák átültetése, fák metszése, kertészeti szolgáltatások (1), kertészeti szolgáltatások

 (2), növénytermesztés, pázsitgondozás.

 ( 111 )  239.912

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 210 )  M 22 00715

 ( 220 )  2022.03.16.

 ( 732 )  dr. Mayer Virág, Göd (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  239.913

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01301

 ( 220 )  2022.05.17.

 ( 732 )  Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ambrus Réka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; online

piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; marketing szolgáltatások; különböző

szakemberek ügyfelekkel való összehozásával kapcsolatos üzleti közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi

 közvetítői szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; konferenciák szervezése és

 lebonyolítása; know-how átadása (képzés).

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

minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés;

technológiai szaktanácsadás; technológiai konzultációs szolgáltatások digitális átalakításhoz; kutatási és

 fejlesztési szolgáltatások.
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 45    Biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; jogi megfelelés ellenőrzése;

 közbenjárás; előírásoknak való megfelelés ellenőrzése.

 ( 111 )  239.914

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 21 04324

 ( 220 )  2021.12.22.

 ( 732 )  CO-OP Hungary Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Karácsony Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

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

háztartási illatosítók; illatosítók gépkocsikhoz; lefolyó és mosogató duguláselhárító készítmények; ízesítők,

 aromák élelmiszerekhez [illóolajok]; mosogatószerek, mosogató készítmények.

 4    Gyertyák és kanócok világításhoz; teamécsesek; világítóanyagok.

5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony

állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); légillatosító

 és légfrissítő készítmények; bébiételek; pezsgőtabletták.

 6    Főzéshez használt alufóliák; alufóliák sütéshez.

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; borotvák.

9    Elektromos áram tárolására szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram vezetésére szolgáló

 berendezések és készülékek; elemek; újratölthető elemek.

 11    Világítókészülékek, reflektorok; fényszóró izzók; elemlámpa izzók, vakuizzók; dekoratív karácsonyfa

 izzók; LED-izzók; reflektoros izzók; halogén izzók.

 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; bevásárló

szatyor, táska; egészségügyi papír, WC-papír; eldobható szalvéták; papír törlőkendők; szemeteszsákok; sütőpapír;

 műanyag zacskók háztartási célokra.

  20    Műanyag tortadíszek.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

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

porcelán- és fajanszáruk; teamécses-tartók; fogvájók egyéni használatra; háztartási gumikesztyűk; műanyag

 tányérok [edények].

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; zoknik és harisnyák.

  26    Bokarögzítők.

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

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

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

feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; konzervek, savanyúságok; hús és

hústermékek; hentesáruk; tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; tejszínhabok; fagyasztott húsok; fagyasztott

 hústermékek; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztott zöldségek.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; 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,
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szószok; jég [fagyott víz]; ízesítőszerek/aromák [esszenciaolajok kivételével]; kekszek, rágcsálnivalók;

csokoládépaszták, krémek; kakaóalapú krémek szendvicskrémek formájában; feldolgozott gabonák, keményítő és

az ezekből készült áruk, pékáruk és élesztők; gabonakészítmények; reggeli gabonafélék, zabkása, búzadara;

müzliszeletek, energiaszeletek; édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; csokoládéból készült

tortadíszek; cukorból készült tortadíszek; cukorpótlók, édesítőszerek; keverékek pudingok készítéséhez,

pudingporok; fagyasztott édességek; fagyasztott pizzaalapok; fagyasztott pizzák; fagyasztott tészták; fagyasztott

 tésztalapok.

 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; fekhelyek és

 almok állatoknak.

 32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével); 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; élelmiszerekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes hálózatokon keresztül nyújtott, élelmiszerekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott, élelmiszerekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; kedvtelésből tartott kisállatoknak szánt termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; kertészeti cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

irodaszerekkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások elektronikus háztartási berendezésekkel

kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások konyhai eszközökkel kapcsolatban; ruházati cikkek és ruházati

kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; tisztításra használt árucikkekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; világítással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

csemegeárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ételek főzésére szolgáló berendezésekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; illatosító

készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások

a ruházat területén; online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; takarmánnyal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; ünnepi dekorációkkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatápolásra használt készítményekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; elektronikus háztartási eszközökkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; ételek főzésére szolgáló berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

étkészletekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; fémárukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; főzőedényekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; kertészeti termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

lábbelikkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; takarmánnyal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; segítségnyújtás kereskedelmi vállalatok menedzsmentjében; segítségnyújtás

franchise rendszerű üzletvitelhez; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek];

üzleti konzultációs szolgáltatások; online reklám- és marketingszolgáltatások; varrócikkekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű szerszámokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

építőipari berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatalommal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; divatkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

egyszer használatos papírtermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; eladó nélküli kiskereskedelmi
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 bolt szolgáltatásai élelmiszerrel kapcsolatban.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 111 )  239.916

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01313

 ( 220 )  2022.05.18.

 ( 732 )  Laki Krisztián, Kecskemét (HU)

  
( 546 )

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  239.917

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01550

 ( 220 )  2022.06.13.

 ( 732 )  Sávolt Karolina, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Goron Katalin Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 )  KarolinaArt

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

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

 csiszolószerek.

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

 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.

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

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

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

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

 porcelán- és fajanszáruk.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; falikárpitok,

 nem textilből.

 ( 111 )  239.918

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01652

 ( 220 )  2022.06.24.

 ( 732 )  Németh Abigél, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  16    Tanítási- és oktatási anyagok; közlemények, kiadványok; oktató jellegű kiadványok; könyvecskék,

brosúrák; könyvek; nyomtatványok; valamennyi fenti áru az alternatív gyógyászattal, a természetvédelemmel, a

 szexuális felvilágosítással, a gyermekvállalással, a várandóssággal és a szüléssel kapcsolatban.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, oktatás, tanítás; oktatási

kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítás-szervezés; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítási

szolgáltatások oktatási célokra; művészeti kiállítás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

konferenciaszervezés, konferencia szolgáltatások; konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; előadások szervezése; élő előadások szervezése; előadások lebonyolítása; életmód tanácsadás

(képzés); természetvédelemmel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészségklub szolgáltatások (egészség és

fitnesz); úszásoktatás; gyógyászati kiadványok megjelentetése; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok

megjelentetése; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching; könyvkiadás; gyakorlati képzés

(szemléltetés); oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szülők képzése gyermekneveléshez;

valamennyi fenti szolgáltatás az alternatív gyógyászattal, a természetvédelemmel, a szexuális felvilágosítással, a

 gyermekvállalással, a várandóssággal és a szüléssel kapcsolatban.

 ( 111 )  239.919

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01655

 ( 220 )  2022.06.24.

 ( 732 )  Növényfutár Bt., Doboz (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

 szolgáltatások: növények.

 39    Szállítás, szállítási szolgáltatások; szállítás megszervezése; áruk szállítása és kézbesítése;

 futárszolgáltatások; futárszolgáltatások áruszállításhoz; áruk kézbesítése futár útján.

 44    Kertészet, kertészkedés, parkosítás; kertészeti információnyújtás és tanácsadás; kertészeti szolgáltatások;

kertészeti tanácsadás; kertészi és kertészeti szolgáltatások; növényápolási szolgáltatások [kertészeti

 szolgáltatások]; növényültetés; gazdálkodás (növények); faiskolák, növénytermesztés.

 ( 111 )  239.920

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 21 03722

 ( 220 )  2021.11.03.

 ( 732 )  Kruták Zsófia Anna, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  KARÁCSONYHÁZ

 ( 511 )  28    Videojátékok; karácsonyfadíszek; sportcikkek; játékok; játékszerek; ünnepi dekorációk, partikellékek és

karácsonyi műfenyők; karácsonyi harisnyák/zoknik [ajándékok elhelyezéséhez]; karácsonyfadíszek, a világítási

 cikkek és édességek kivételével; hógömbök.

 30    Édességek karácsonyfák díszítéséhez; kávé alapú italok; karamellák [cukorkák]; tea alapú italok; édességek
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 (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi.

 35    Árusító standok bérbeadása; kis- és nagykereskedelmi tevékenység karácsonyi dekorációs termékek:

lakásdekoráció, virágkötészeti dekorációs termékek, ajándéktárgyak, gyertyák, illatgyertyák, gyertyatartók,

mécsestartók, lakásdekorációs és virágkötészeti alapanyagok, ajándéktasakok, csomagolóanyagok,

üdvözlőkártyák, műfenyők, műfenyő girlandok, textil szalagok és masnik, karácsonyfa műanyag- és üveggömb

díszek, csúcsdíszek, boák, szárazvirág és termések, dekorációs kellékek, fém süteményes dobozok, textil

alapanyagú karácsonyi díszek, műanyag és textil karácsonyi figurák vonatkozásában; online hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

kirakatrendezés; értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; reklámozási

szolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott

 szolgáltatások; irodai tevékenységek szolgáltatásai.

 ( 111 )  239.921

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01841

 ( 220 )  2022.07.11.

 ( 732 )  Dancs Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Géczi Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pip & Chips

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

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

 olajok és zsírok.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  239.922

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01842

 ( 220 )  2022.07.12.

 ( 732 )  Dúzsi Lőrinc Simon, Szekszárd (HU)

 ( 541 )  Wamberger

 ( 511 )  42    Csomagolási design; cégtáblák tervezése; csomagolással kapcsolatos tervezési szolgáltatások;

csomagolástervezés; csomagolástervezési szolgáltatások; grafikai illusztrációk tervezése; grafikai illusztrációs

szolgáltatások; grafikai szolgáltatások; grafikai tervezés; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes

vállalati arculathoz; grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához; grafikák készítése; grafikus

tervezés, design; grafikus tervezési szolgáltatások; grafikai tervező szolgáltatás; grafikus tervező szolgáltatásai;

grafikusművészi tervezési szolgáltatások; illusztrációs szolgáltatások [tervezés]; hirdetési logók grafikus

formatervezése; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; honlapok és weboldalak tervezése; honlapkészítési

szolgáltatások; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlap- és weboldal tervezés; internetes platform készítése

elektronikus kereskedelemhez; kiállítási standok tervezése; kereskedelmi grafikai tervezés; logók tervezése

pólókra; logók tervezése vállalati arculathoz; logótervezési szolgáltatások; márkanevek tervezése; népszerűsítési

anyagok grafikus tervezése; ruházati kiegészítők tervezése; ruházati cikkek, lábbelik és fejfedők tervezése;

 weblapok tervezése és kivitelezése.

 ( 111 )  239.923

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01848

 ( 220 )  2022.07.12.

 ( 732 )  Považská cementáreň, a.s., Ladce (SK)
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 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  19    Építőanyagok, nem fémből; cement; autóiparból és élelmiszerek előállításából származó hulladék mész

 felhasználásával előállított cement.

 42    Új technológiák kutatása és fejlesztése mások részére; autóiparból és élelmiszerek előállításából származó

hulladék mész felhasználásával előállított cement kifejlesztése mások részére; technológiai kutatás; új termékek

 kutatása és fejlesztése mások részére.

 ( 111 )  239.924

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 21 04142

 ( 220 )  2021.12.07.

 ( 732 )  Dr. Kóródi Róbert, Szigetújfalu (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Állkapocscsontba ültethető protézisek; beültetett protézisek; fogak mesterséges részei; fogászatban használt

implantátumok [protézisek]; fogászati protézisek; fogászati protézisek inlay-ek formájában; fogászati

protéziselemek; fogpótlások; fogprotézisek; fogsebészetben használt implantátum anyagok [protézis];

fogsebészeti implantátumok [protézisek]; fogszerkezethez rögzített, nagy szilárdságú porcelánból készült

protézisek; fogzománchoz rögzített, nagy szilárdságú porcelánból készült protézisek; implantátumok [protézisek];

mesterséges állkapcsok; mesterséges anyagból készült fogászati implantátumok; műfogak; műfogsorok részei;

műfogsortartók; protézis beültetések; protézisek részleges korona helyreállítások formájában; protézisek teljes

korona helyreállítások formájában; protézisek tömések formájában; alvás során bekövetkező obstruktív

légzésleállás (apnoé) kezelésére szolgáló fogorvosi eszközök; amalgám hordozók; csapok műfogakhoz;

csiszolókorongok fogászati alkalmazásra; csiszolótárcsák fogászati célokra; eldobható fejek fogászati

profilaxishoz; eldobható végek fogászati fecskendőkhöz; elektromos szájöblítők fogorvosi használatra;

fecskendők fogászati célokra; fejek fogászati profilaxishoz; fogak javítására használt készülékek; fogak

kiegyenesítésére használt fogszabályozó bracketek; fogászati alkalmazásokhoz használt csövek; fogászati

árnyalatminták; fogászati eszközökhöz használt lámpák; fogászati exkavátorok; fogászati fecskendők; fogászati

fogók; fogászati formázó eszközök; fogászati fúróbetétek; fogászati fúrófejek; fogászati fúrók; fogászati gumi

gát; fogászati hidak; fogászati idegtűk; fogászati implantátumok; fogászati illesztések; fogászati intraorális

kamerák; fogászati kapcsok már létező fogsorok rögzítésére; fogászati készülékek, elektromos; fogászati

kezelőlámpák; fogászati kéziszerszámok; fogászati koronák; fogászati lenyomat-vevők; fogászati

marókészülékek; fogászati minta készítő eszközök; fogászati onlay [betét]; fogászati összekötők; fogászati

párhuzamosító készülékek; fogászati spektrokoloriméterek; fogászati spektrokoloriméterek fogászati protézisek

színének meghatározásához; fogászati színminták; fogászati szondák, nem saját használatra; fogászati

támasztóstiftek; fogászati tűk; fogászati tükrök; fogászati vizsgálathoz használt kézi tükrök; fogfényesítő

készülékek fogorvosok általi használatra; fogfúrók; foggyökér támaszok; foggyökérkezelő eszközök;

foghigiénikusok által használt készülékek; fogkő eltávolító berendezések; fogköz-stimulátorok fogászati

kezeléshez; fogközi rögzítő eszközök; fogközkefék fogászati kezelések során történő használatra; fogorvosok

elektromos szerszámai szájápoláshoz; fogorvosok elektromos szerszámai fogápoláshoz; fogprotézisek

illesztéséhez használt eszközök; fogprotézisek illesztésére használt készülékek; fogprotézisek készítésére használt

készülékek; fogszabályozáshoz használt eszközök, berendezések; fogszabályozási eszközök; fogszabályozó

készülékek; fogszabályozó rögzítőelemek; fogszabályozók; fogszabályzó műszerek; fogszabályzó sínek;

fogszabályzó tubusok; fogszondák; fogtechnikai fogók; fogtechnikusok által használt készülékek; fogtömések

bevitelére szolgáló eszközök; fogvájók fogászati kezelés során történő használatra; fogvédők fogászati célokra;

fogzást segítő gyűrűk fogzási fájdalom csillapítására; fogzást segítő láncok fogzási fájdalom csillapítására; fúrók
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fogászati alkalmazásra; fúrótokmányok fogászati alkalmazásokhoz; gumiszalagok fogszabályozáshoz;

implantátum-rögzítők; implantátumfejek fogászati célra; implantátumhidak fogászati célra; koronák fogakra;

lézerek fogászati használatra; metszőtárcsák fogászati célokra; műfogak illesztéséhez használt eszközök; műfogak

illesztésére használt készülékek; műfogak készítéséhez használt eszközök; műfogak készítésére használt

készülékek; nagyfrekvenciás koaguláló készülékek fogászati célokra; nagyfrekvenciás vágókészülékek fogászati

célokra; nemes anyagokból készült csapok fogászati használatra; nemes anyagokból készült fogászati csapok;

nyelvkaparók; parodontális fogzuhanyok fogászati kezeléshez; polimerizáló készülékek fogászati célokra;

porszóró készülékek fogászati használatra; prosztetikus eszközök fogászati célokra; prosztetikus fogászatban

használt műszerek; sebészeti eszközök és műszerek fogászati alkalmazásra; szájzuhanyok fogászati használatra;

székek orvosi vagy fogászati használatra; szívókészülékek fogászati használatra; szórófejek fogászati

fecskendőkhöz; tűk fogászati használatra; tükrök fogorvosoknak; vágókorongok fogászati alkalmazásokhoz;

 vibrátorok fogászati viaszok melegítéséhez; orvosi protézisek; protézisek.

 ( 111 )  239.925

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 21 04259

 ( 220 )  2021.12.17.

 ( 732 )  Pölöskei Italgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pölöske (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  239.926

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 00914

 ( 220 )  2022.04.05.

 ( 732 )  Dr. Kathy Szilvia 33%, Budapest (HU)

 Mogyoróssy Ágnes 34%, Budapest (HU)

 Mártai Marianna 33%, Budapest (HU)

 ( 541 )  FeltűNŐ ÉnerŐ

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

 ( 111 )  239.927

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 00268

 ( 220 )  2022.01.27.

 ( 732 )  Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)

 ( 541 )  SZESE E-Sport

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

 ( 111 )  239.928

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 02200

 ( 220 )  2022.08.26.

 ( 732 )  Green Clean Kft., Csákvár (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 6    Fali kapaszkodók fémből; fém kapaszkodók fürdőkádakhoz és zuhanyzókhoz; fém kapaszkodók

fürdőkádakhoz; fém kapaszkodórudak fürdőkádakhoz; zuhany kapaszkodók fémből; hulladékgyűjtő konténerek

fémből, nem gyógyászati használatra; kalaptartós akasztók fémből; fém polckeretek [kivéve bútorok]; polctartó

 konzolok fémből; polctartó konzolok fémből [kivéve bútoralkatrészek]; fémből készült tükörakasztók.

 11    Fürdőszoba felszerelések egészségügyi célokra [szaniteráruk]; fürdőszobai mosdókagylók [szaniter

berendezések részei]; egészségügyi [szaniter] berendezések részét képező vízcsapok; rozsdamentes acélból

készült szaniteráruk; szaniter szerelvények; szaniter vízvezeték-szerelvények; szaniteráruk; szaniterek; szaniterek

és fürdőszobai szerelvények és vízvezeték tartozékok; szerelvények egészségügyi célokra [szaniterberendezések];

vécéülőkék [szaniter berendezések részei]; csapok szaniter berendezésekhez; keverőszelepek, mint szaniter

berendezések részei; mosdók [mosdókagylók] szaniter berendezések részei; mosdókagylók [szaniter

berendezések részei]; mosdótálak [szaniter berendezések részei]; piszoárok [szaniter berendezések]; piszoárok

[szaniter berendezések részei]; elektromos forrólevegős kézszárítók; elektromos kézszárító készülékek mosdókba;

elektromos kézszárítók; elektromosan működtetett meleglevegős kézszárítók; érintésmentes kézszárító

készülékek; forgólapáttal felszerelt kézszárító készülékek; kézszárító készülékek [hővel szárító]; kézszárító

készülékek mosdókba; kézszárítók; légfúvóval felszerelt kézszárító készülékek; meleg levegős kézszárítók;

meleglevegős kézszárítók; ventilátorokkal felszerelt kézszárító készülékek; elektromos hajszárítók; elektromos

kézi hajszárítók; hajszárító berendezések; hajszárító búrák; hajszárító készülék; hajszárítógépek szépségszalonban

történő használatra; hajszárítók; hajszárítók [háztartási célokra]; hajszárítók szépségszalonokban történő

használatra; hajszárítók utazáshoz; infravörös hajszárítók; kézi hajszárítók; meleglevegős hajszárítók; tartók

hajszárítókhoz; ivókutak; egykaros csapok mosogatókhoz; falra szerelt kifolyócsövek mosogatókhoz; fémdugók

mosogatókhoz; integrált munkafelületekkel felszerelt konyhai mosogatók; keverőszelepek [vízcsapok]

mosogatókhoz; konyhai mosogatók; konyhai mosogatók edénymosóval; mosogató, mosdó egységek; mosogató,

mosdó egységek [nem bútorok]; mosogatók, mosdók; mosogatók vízvezeték rendszerének részét képező

hajlékony csövek; rozsdamentes acél felületű mosogatók, mosdók; rozsdamentes acél mosogatók, mosdók;

 zuhanyfejek mosogatóhoz, mosdóhoz [vízvezeték szerelvények].

 21    Adagolók arcápoló kendőkhöz; adagolók bőrápoló krémekhez; adagolók kozmetikumokhoz; adagolók test-

és szépségápoló szerekhez; adagolók wc-papír tárolására [kivéve rögzítettek]; egészségügyipapír-adagolók;

folyékony szappan adagolók; folyékony szappan adagolók [háztartási célokra]; kézmosószappan-adagolók; nem

rögzített kéztörlő-adagolók; papírtörölköző adagoló; papírtörölköző adagolók; toalettpapír-adagolók; tusfürdő

adagolók; vattagolyó adagolók; műanyag szemetesek; pedálos szemetesek; pedálos szemetesládák; szemetes

edények fémből; szemetesek háztartási célra; szemeteskosarak; szemeteskukák; szemetesvödrök; hulladékgyűjtő

konténerek; toalettkefék, wc-kefék; wc-kefe tartók; kozmetikai polcok; sampontartó polcok; tusfürdő tartó

polcok; kézmosó szappant tartó polcok; műanyag fürdőszobai állványok [polcok]; polcok testtisztító

 készítményekhez.

 ( 111 )  239.929

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01943

 ( 220 )  2022.07.22.

 ( 732 )  PER-OD HUMAN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Siófok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.
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 ( 111 )  239.930

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01812

 ( 220 )  2022.07.08.

 ( 732 )  Puszta Izabella, Budapest (HU)

 dr. Benn András, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Átmeneti szálláskiadás; átmeneti pihenőhelyek biztosítása utasok részére; átmeneti szállások kiadása;

bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; bölcsődei szolgáltatások biztosítása bevásárlóhelyeken;

elkerített hely biztosítása elzálogosított vagy eltévedt állatok számára; elszállásolási szolgáltatások; fém és nem

fém szállítható épületek bérbeadása; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és

termek biztosítása; hordozható épületek, építmények bérbeadása; hordozható öltözők bérbeadása; ideiglenes

elszállásolás biztosítása; ideiglenes elszállásolások megszervezése; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása;

ideiglenes szobabérlés; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen ideiglenes szállásadás; közösségi célú

helyiségek bérbeadása; lakókocsipark felszerelések biztosítása; lakókocsipark létesítmények biztosítása;

mozgatható moduláris épületek bérbeadása; óvodák, bölcsődék és idősotthonok szolgáltatásai; recepciós

szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; pavilonok kölcsönzése,

bérbeadása; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által

nyújtott átmeneti szállás; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása;

rendezvénysátrak bérbeadása; rendezvénysátrak kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; sürgősségi menedékek,

szükségelhelyezési szolgáltatások [ideiglenes elszállásolás biztosítása]; szállás biztosítása klubok, csoportok

tagjainak; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások;

szálláscsere szolgáltatások [időmegosztásos]; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás]; szállodák,

szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szoba- és terembérlési szolgáltatások; szobák bérbeadása; szobák

bérbeadása időszakos lakhatási lehetőségként; üdülési szállás biztosítása; vendéglátási szolgáltatások

[szállásadás]; kedvtelésből tartott madarak elszállásolásával kapcsolatos szolgáltatások; ellátási szolgáltatások

házi kedvenceknek; kutyaotthonok szolgáltatásai; lovak bértartása; macskapanziók; napközik házi kedvenceknek;

panziók házi kedvenceknek; szolgáltatások kedvtelésből tartott halak elhelyezéséhez; ágyak kölcsönzése;

ágynemű kölcsönzés; asztalterítők (abroszok) kölcsönzése; bárfelszerelések bérbeadása; belső berendezések

bérbeadása; beltéri asztalok kölcsönzése; beltéri székek bérbeadása; beltéri szőnyegek kölcsönzése; beltéri

világítás kölcsönzése; bútorok, abroszok és étkészletek bérbeadása; bútorok, abroszok, étkészletek és

felszerelések bérbeadása étel- és italszolgáltatáshoz; bútorok bérbeadása szállodák számára; bútorok bérbeadása;

bútorok kölcsönzése; bútorok kölcsönzése bemutatókhoz; bútorok kölcsönzése kiállításokhoz; bútorok

kölcsönzése konferenciákhoz; csokiszökőkutak bérbeadása; ebédlőasztalok bérbeadása; edények bérbeadása;

elektromos főzőlapok bérbeadása háztartási célokra; elektromos főzőlapok bérbeadása; elektromos kenyérpirítók

bérbeadása háztartási célokra; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése;

étkészletek kölcsönzése, bérlése; falon függő dekorációk bérbeadása szállodák számára; evőeszközök

kölcsönzése; fedett fonott strandszékek bérbeadása; főzőfelszerelések kölcsönzése ipari célokra; főzőeszközök

bérbeadása; főzőkészülékek bérbeadása; főzőlapok bérbeadása; főzőtűzhelyek bérbeadása; függönyök bérbeadása

hotelek számára; futonágyak bérbeadása; gázégők bérbeadása háztartási célokra; háztartási világító eszközök

bérbeadása; irodabútorok lízingelése; italadagoló gépek bérbeadása; italkutak bérbeadása; ivóvízadagoló

automaták bérbeadása; kanapék kölcsönzése; kávéfőzők bérbeadása; konyhai mosogatók bérbeadása

kereskedelmi használatra; kisebb méretű szőnyegek bérbeadása; konyhai mosogatók bérlése háztartási célokra;

konyhai mosogatók kölcsönzése; konyhai munkalapok bérbeadása; konyhai munkalapok bérbeadása azonnal

fogyasztható ételek készítésére; kukoricapattogtatók bérbeadása; kukták kölcsönzése főzéshez; magánlakások
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dekorálására szolgáló világítóberendezések bérbeadása; melegített és hűtött italok kiadására szolgáló egységek

bérbeadása, az automaták kivételével; mikrohullámú sütők bérbeadása háztartási célokra; nem elektromos

főzőlapok kölcsönzése; padlóburkolat bérbeadása hoteleknek; padlóburkolatok kölcsönzése; párnák kölcsönzése;

steppelt ágytakarók kölcsönzése; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; székek és asztalok

bérbeadása; szőnyegek bérbeadása; szőnyegek, gyékények kölcsönzése; takarók kölcsönzése; teríték kölcsönzése;

törölközők kölcsönzése szállodáknak; üvegáruk kölcsönzése; vattacukor-készítő gépek bérbeadása; vendéglátó

berendezések bérbeadása; világítóberendezések kölcsönzése; vízadagolók bérbeadása; alkoholos italok

felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások;

bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói

szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; büfészolgáltatások koktélbárok számára; elhelyezés

biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre

árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői

fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és

italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és

italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása

fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és

italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; ételek és italok

felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok készítése és

biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása

éttermi vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára

kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdei, menzai

szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; fagylaltozók,

fagylaltozói szolgáltatások; grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italok

felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; juice bár

szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások;

kínai éttermek szolgáltatásai; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai;

magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások;

night club szolgáltatások [ételszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub szolgáltatások;

pultosszolgáltatások; ramen étterem szolgáltatásai; salátabárok; snack-szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások;

sörbárok; sörkert szolgáltatások; sushi éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállást és

reggelit biztosító szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások;

szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok

biztosításához; tapas bárok; teaházak; teaházi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások; tortadíszítések;

vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vízipipás

bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; zártkörű drinkbár szolgáltatások; átmeneti szállások

foglalása; foglalás panziókban; foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai

szállodai elhelyezéshez; helyfoglalás szállodákban; hotelinformáció nyújtása weboldalon keresztül;

idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállás foglalása nyaralókban; ideiglenes szállásfoglalás;

ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; időszakos szállásfoglalással

kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások; információk biztosítása bölcsődei

szolgáltatásokkal kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban;

információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; kempingszállások

foglalása; konzultációs szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; online információnyújtás

szállodai foglalásokkal kapcsolatban; online információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban;

szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára; szállásfoglalási szolgáltatások

[időmegosztás]; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szállásinformációk biztosítása az interneten;

szállásrendelési szolgáltatások; szállodai elhelyezés értékelése; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási
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szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás;

szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodákkal

kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információk; szállodákkal

kapcsolatos információ nyújtása weboldalon keresztül; szobafoglalás; szobafoglalás utazóknak; szobafoglalási,

valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; telefonos hívóközpontok és segélyvonalak által biztosított

tanácsadás az ideiglenes szállások terén; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; üdülőszállások értékelése;

ügynökségi szállásfoglalási szolgáltatások [időbeosztásos üdülés]; ügynökségi szolgáltatások ideiglenes szállás

foglalásával kapcsolatban; utazási irodai szolgáltatások szállásfoglaláshoz; utazási irodai szolgáltatások ideiglenes

szállások foglalásához; utazási irodák által nyújtott szállásfoglalási szolgáltatások; utazási irodák szálláshely

foglalási szolgáltatásai; utazási irodák szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez; utazási szállásadási

információs szolgáltatások és utazási szállásfoglalási ügynökségi szolgáltatások utazók számára; utazásszervezői

szolgáltatások ideiglenes szálláshelyek foglalásához; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; élelmiszerekhez

kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételkritikusi szolgáltatások [információ nyújtása ételekről és

italokról]; ételrendelési szolgáltatások; éttermek értékelései; éttermi asztalfoglalás; éttermekkel és bárokkal

kapcsolatos értékelések készítése; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése;

éttermi tájékoztató szolgáltatások; főzési tanácsadás; információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és

ital szolgáltatásával kapcsolatban; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs

szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; receptekkel kapcsolatos tanácsadás; sütési technikákkal

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás

bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás nyújtása éttermekkel

kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén; ügynökségi szolgáltatások éttermi

foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban; weboldalon keresztüli

 tájékoztatás nyújtása a főzés területén.

 ( 111 )  239.931

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01945

 ( 220 )  2022.07.25.

 ( 732 )  Váczi Rozália, Tard (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Kézzel hímzett ruházati termékek.

 ( 111 )  239.932

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01900

 ( 220 )  2022.07.18.

 ( 732 )  NUTRITIVE Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tass Balázs, Pilisszentiván

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 111 )  239.933

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01595

 ( 220 )  2022.06.20.

 ( 732 )  Szegedi Paprika Fűszer-, és Konzervgyártó Zrt., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Dobozos készétel: babgulyás kolbásszal.

 ( 111 )  239.934

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01596

 ( 220 )  2022.06.20.

 ( 732 )  Szegedi Paprika Fűszer-, és Konzervgyártó Zrt., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Dobozos készétel: rakott káposzta.

 ( 111 )  239.935

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01837

 ( 220 )  2022.07.11.

 ( 732 )  Huang Qi Ke, Budapest (HU)

 ( 541 )  Leonardo Da Vinci

 ( 511 )  6    Kulcsok, kulcsok fémből, fémkarikák kulcsokhoz.

 9    Napszemüvegek, napszemüveg keretek, napszemüveg tokok.

  11    Lámpák.

 ( 111 )  239.936

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01953

 ( 220 )  2022.07.25.

 ( 732 )  Égner Eleni Erzsébet, Budapest (HU)

 ( 541 )  Égner Ékszer

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

 ( 111 )  239.937

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 00335

 ( 220 )  2022.02.02.

 ( 732 )  dr. Horváth Gyula, Budapest (HU)

 ( 541 )  SÖRSJEGY

 ( 511 )   32    Sörök, alkoholmentes sörök.

 ( 111 )  239.938

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01706
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 ( 220 )  2022.06.30.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  Lactiv, a komplex családi probiotikum

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok

gyógyászati használatra, bébiételek; étrend-kiegészítők; probiotikumokat tartalmazó étrendkiegészítők; ásványi

 élelmiszer-kiegészítők; táplálékkiegészítők.

  35    Reklámozás.

 ( 111 )  239.939

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01952

 ( 220 )  2022.07.25.

 ( 732 )  Égner Eleni Erzsébet, Budapest (HU)

 ( 541 )  Égner

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

 ( 111 )  239.940

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01289

 ( 220 )  2022.05.16.

 ( 732 )  Magnumbor Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  ( 546 )

 ( 511 )  43    Elvitelre árusító éttermek; ételek díszítése; étel és ital catering; ételkritikusi szolgáltatások [információ

nyújtása ételekről és italokról]; ételszobrászat; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack

 bárok; kávéházak; átmeneti szállások kiadása; motelek; panziók; szállásfoglalás.

 ( 111 )  239.941

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01006

 ( 220 )  2022.04.14.

 ( 732 )  Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány, Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi vásárok szervezése; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

  42    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  239.942

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01939

 ( 220 )  2022.07.22.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruhák; cipők; fejfedők.

 41    Dalírás; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; szórakoztatási szolgáltatások; zenei

produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés; zenei előadás; zenei produkciók; élő zenei koncertek; élő

zenei előadások; zenei produkciós szolgáltatások; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenei koncertek

 szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  239.943

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01739

 ( 220 )  2022.07.04.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés.

 38    Távközlési szolgáltatások; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós

kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós

műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték

 nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása [képzés]; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd

fordítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés; múzeumi kiállítások bemutatása; művészeti

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

televíziómüsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők

online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

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

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek

kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M254



 ( 111 )  239.944

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 02201

 ( 220 )  2022.08.26.

 ( 732 )  Green Clean Kft., Csákvár (HU)

 ( 541 )  G-Screen

 ( 511 )  3    Helyiség illatosítók; levegőillatosító készítmények.

5    Általános célú illatosító készítmények háztartási, kereskedelmi vagy ipari felhasználásra; fürdőszobai

 illatosítók; illatosítók wc-khez; piszoár illatosítók.

  11    Lefolyószűrők [vízvezeték szerelvények]; lefolyószűrő betétek piszoárokba, vizeldékbe.

 ( 111 )  239.945

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01738

 ( 220 )  2022.07.04.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés.

 38    Távközlési szolgáltatások; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós

kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós

műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték

 nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása [képzés]; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd

fordítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés; múzeumi kiállítások bemutatása; művészeti

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

televíziómüsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők

online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

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

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek

kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
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 ( 111 )  239.946

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01937

 ( 220 )  2022.07.22.

 ( 732 )  Wine Concept Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Princess Sissi of Hungary

 ( 511 )   33    Pezsgők; habzóborok, ízesített pezsgők; borok.

 ( 111 )  239.947

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01735

 ( 220 )  2022.07.04.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek, brosúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú kiadványok.

 35    Brosúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú kiadványok elektronikus úton történő terjesztése reklámozás

 céljából.

 41    Nevelés, szakmai képzés, pályázatok és konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése

 és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  239.948

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 02021

 ( 220 )  2022.08.04.

 ( 732 )  UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pistázd meg!

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; kalapáruk; lábbelik; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; kötények; sapkák; baseball

 sapkák.

 29    Ecetes paprika; paprika, feldolgozva; paprikák,előkészített; ajvár (tartósított paprika); kirántott jalapeno

paprika; tartósított paprika; ecetben tartósított csípős paprika; paprikakrémek; fűszerpaprika, feldolgozva;

fokhagymakrém; sűrített paradicsom; feldolgozott hagyma; feldolgozott zöldségek; feldolgozott

zöldségtermékek; zöldségkrémek; dzsemek, lekvárok, gyümölcsízek; kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs-

és zöldségkrémek; burgonyából készült rágcsálnivalók; hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,

fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb

 tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Só, fűszerek és ízesítőszerek; fűszerkeverékek; fűszerkészítmények; csili fűszer; ételízesítő (fűszer);

étkezési fűszerek; elkészített torma (fűszer); fűszeres készítmények ételekhez; zöldségfélékből készült ízesítők

[nem illóolajak]; ízesítők ételekhez; ízesítők sűrített szószok formájában; ételízesítők; fűszerként használt

pirospaprika; fűszerekből készült keverékek; por állagú fűszerek; csilipor; szószok (ízesítőszerek, fűszeres

mártások); csípős szósz; pikáns szósz; csípőspaprika-szósz; erjesztett csípős paprika krém; ízesítőként használatos

chili paszta; kész szószok; étkezési szószok; pikáns szószok; sűrített szószok; mustár; majonéz; majonéz alapú

krémek; ketchup; tormaszószok; torma (fűszerek); tartármártások; salátaöntetek és dresszingek; tejszín tartalmú
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salátaöntetek; barbecue szószok; grillezett húshoz (barbecue) való szószok; édességek; csokoládés édesipari

termékek; gabona alapú rágcsálnivalók; 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; tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  239.949

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01951

 ( 220 )  2022.07.25.

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

 ( 740 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest

  
( 546 )

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

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

szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás];

online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési

 hitelnyújtás; lakás-takarékpénztári szolgáltatások.

 ( 111 )  239.951

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01947

 ( 220 )  2022.07.25.

 ( 732 )  Terebessy István Tóbiás, Budapest (HU)

 Váczi Dániel Zsolt, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   15    Hangszerek; kottatartók és hangszerállványok; karmesteri pálcák.

 ( 111 )  239.952

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01478

 ( 220 )  2022.06.02.

 ( 732 )  Agrometry Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 )  Beetmax Duo

 ( 511 ) 1    Ásványi trágyázási készítmények; bakteriológiai készítmények mezőgazdasági használatra; biostimulánsok

növényekhez; biotrágyák; csávázóanyagok (vető) magokhoz; csávázószerek [trágyák]; felületaktív vegyi anyagok

mezőgazdasági használatra; komplex műtrágyák; mezőgazdaságban használt vegyszerek; mezőgazdasági,

kertészeti és erdészeti vegyszerek; mezőgazdasági műtrágyák; növényi hormonok (fitohormonok); növényi

növekedésszabályozók; növényi szubsztrátumok; talaj trágyázására, műtrágyázására szolgáló szerek;

talajkondicionáló készítmények mezőgazdasági termékek növekedésének fokozására; gyomirtó szerekben

 használt vegyszerek.

5    Atkairtó szerek mezőgazdasági célokra; biológiai gombaölő szerek; biológiai gyomirtó szerek; gombaölő

szerek mezőgazdasági használatra; erdészeti gombairtó vegyszerek; erdészeti növényirtó vegyszerek; erdészeti
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rovarirtó vegyszerek; gyomirtók; gyomirtószer mezőgazdasági használatra; mezőgazdasági féregirtók, rovarirtók;

gombaölő szerek, fungicidek; rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarirtó készítmények; talajfertőtlenítő

 készítmények.

 ( 111 )  239.953

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01475

 ( 220 )  2022.06.02.

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

 ( 740 )  Dr. Ambrus Réka, Budapest

 ( 541 )  HAJÓGYÁR

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

szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; előadások

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

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

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

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

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

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

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

rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; videorögzítés;

 zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneoktatás.

  42    Tudományos kutatás.

 ( 111 )  239.954

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01479

 ( 220 )  2022.06.02.

 ( 732 )  Prevail Co. Ipari- Kereskedelmi- Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Békés (HU)

 ( 740 )  Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba

 ( 541 )  GUTICHOCO

 ( 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].

 35    Csokoládékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

  39    Áruk csomagolása és raktározása; áruk csomagolása; termékek csomagolása.

 ( 111 )  239.955

 ( 151 )  2023.02.06.

 ( 210 )  M 22 01214

 ( 220 )  2022.05.06.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orbán Csaba, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  38    Műsorszórási szolgáltatás; rádiós és televíziós műsorszórás; előfizetéses rádiós és televíziós műsorszórás;

műsorok, filmek műholdas sugárzása; műsorok, filmek rádiós és televíziós sugárzása; információk sugárzása

rádión és televízión keresztül; interaktív rádiósugárzás és televíziósugárzás; interneten és más kommunikációs

hálózatokon audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk

szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció biztosítása rádiós és televíziós átvitel

útján; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül; rádiós és televíziós műsorok közvetítése;

rádiós műsorszórás; televíziós műsorszórás; teleshop közvetítése; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási

szolgáltatás; rádióműsorok az interneten közvetítése; televízióműsorok az interneten közvetítése; rádiós- és

televízióműsorok terjesztése kábelösszeköttetés által; rádiós és tv programszórás és -közvetítés; televizuális

kommunikációs szolgáltatás; rádiós és televíziós információközlés; rádiós és televíziós műsorok vezeték nélküli

továbbítása, közvetítése; rádióstreaming interneten keresztül; rádiós és televíziós programok közvetítése;

televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatás; televízió műsorok továbbítása, közvetítése

műholdon keresztül; rádiós műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; televízió műsorok

fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) videó-, audio- és televíziós

szolgáltatás; internetes audio- és videóstreaming szolgáltatás; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok

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

fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok meghatározott közönségnek történő terjesztése; video-on-demand;

látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon; digitális audio és/vagy videó közvetítés távközlés

 útján; távközlési adatátvitel.

 41    Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; rádión és kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk

szolgáltatása audio- és vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás rádiós

műsorok formájában; szórakoztatás televíziós műsorok formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatás;

szórakoztatás; rádiós és televíziós szórakoztatás; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádiós és televíziós zenei

koncertek; rádiós- és televíziósműsor ismertetési szolgáltatás; rádiós hírműsorok szolgáltatása; televíziós

hírműsorok szolgáltatása; rádiós díjátadók vendéglátása (szervezése); televíziós díjátadók vendéglátása

(szervezése); rádióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televízióműsorokkal kapcsolatos

információnyújtás; rádiós és televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató

szolgáltatás; rádióműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása;

online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatás, videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató

szolgáltatás automatizált videofelvevő szolgáltatás; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató

szolgáltatás nyújtása videofilmeken keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatás; műsorok és

mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás; szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási

szolgáltatás; szórakoztató szolgáltatás nyújtása műsorokon és mozifilmeken keresztül; online elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus publikációk; filmgyártás és filmstúdiók; színházi

előadások; zenekarok szolgáltatásai; könyvkiadás; tanítás, oktatás, nevelés és szórakoztatás; rádiós- és televíziós

szórakoztatás, rádiós- és televíziós programok összeállítása; szabadidős szolgáltatás; verseny és szórakoztató

 rendezvényszervezés; rajongói klubok.

 ( 111 )  239.956

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01082

 ( 220 )  2022.04.23.

 ( 732 )  Jákó-Dog Bt., Jászjákóhalma (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  44    Thai masszázs; shiatsu masszázs; mélyszöveti masszázs; masszázs szolgáltatások; masszázs; lávaköves

 masszázs; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  239.957

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01079

 ( 220 )  2022.04.22.

 ( 732 )  TTN Online E-learning Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Folyóiratok; nyomtatott folyóiratok, magazinok; füzetek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;

golyóstollak; zselés golyóstollak; golyóstoll- és ceruzakészletek; gyűrűs irattartók, iratrendezők; irattartók;

irattartók [papíráru]; irattartók [irodai cikkek]; irattartók irodai használatra; magazinok tárolására szolgáló

irattartó dobozok; hírlevelek; dossziék, iratgyűjtők; iratlefűzők, dossziék; iratgyűjtők, dossziék; papír dossziék;

dossziék, iratgyűjtők papírból; irodai kellékek; íróeszközök; íróeszköz tartók; tasakok, tartók íróeszközökhöz;

jegyzettáblák [irodai felszerelések]; iratrendezők [irodai felszerelések]; névtábla-tartók [irodai felszerelések];

írószerek; írószertartók; papír-írószer áruk; írószerek, papíráruk íráshoz; öntapadós textil [írószer és papíráru];

nyomtatott anyagok, papír-írószeráru és tanszerek; asztali írószer tartó; katalógusok; könyvek; könyvjelzők;

könyvborítók; könyvtámaszok; színező könyvek; spirálkötésű könyvek; képzőművészeti könyvek; tájékoztató

könyvek; mappák; bemutató mappák; karton mappák; harmonika mappák; naptárak; naptárlapok; éves naptár;

naplók, naptárak; nyomtatott naptárak; asztali naptárak; adventi naptárak; fali tervező naptárak; tervezők,

naptárak [nyomtatványok]; határidőnaplók, előjegyzési naptárak; naptárak letéphető lapokkal; asztali

könyöklő-naptárak; jegyzetfüzetek, noteszek; spirálkötéses noteszek, spirálfüzetek; noteszek, zsebkönyvek

[papíripari cikkek]; nyomtatványok; nyomtatott publikációk; nyomtatott jegyek; nyomtatott kérdőívek;

nyomtatott előadások; nyomtatott tananyagok; nyomtatott válaszívek; nyomtatott leckék; nyomtatott

kézikönyvek; nyomtatott reklámanyagok; nyomtatott papíráruk; nyomtatott brossúrák; nyomtatott kártyák;

nyomtatott szórólapok; folyamatábrák [nyomtatványok]; öntapadós nyomtatott címkék; nyomtatott vizuális

anyagok; nyomtatott információs mappák; nyomtatott oktatási anyagok; nyomtatott belépőjegyek

rendezvényekre; évkönyvek (nyomtatott kiadványok); papírból készült nyomtatott csomagolóanyagok;

nyomtatott anyagok oktatási célokra; kartonpapírból készült nyomtatott reklámtáblák; papírból készült nyomtatott

reklámtáblák; rendszeresen megjelenő nyomtatott kiadványok; nyomtatott postai válasz-levelezőlapok; levelező

tanfolyamok nyomtatott anyagai; nyomtatott névkártyák különleges alkalmakra; képek nyomtatott fényképek

formájában; nyomtatott könyvek, magazinok, újságok és egyéb papíralapú média; plakátok, transzparensek

kartonból; plakátok, transzparensek papírból; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; szórólapok; rajzok;

grafikus rajzok; rajzoló könyvek; képek rajzok formájában; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek,

berendezések]; tollak; tolltartók; színes tollak; színező tollak; szövegkiemelő tollak; bőr tolltartók;

ceruza,-tolltartók; tolltartó dobozok; tolltartó tálcák; újságok; magazin mellékletek újságokhoz; üdvözlőlapok,

üdvözlőkártyák; karácsonyi üdvözlőlap; kihajtós üdvözlőlapok; képeslapok, üdvözlőkártyák különböző
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alkalmakra; vízfestmények, akvarellek; oktatási kézikönyvek; oktatási felszerelések; kézikönyvek oktatási

 célokra; oktatási és képzési anyagok.

 21    Agyagbögrék; agyagedények; műtárgyak agyagból; műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból vagy

üvegből; asztaldíszek; műanyag bögrék; porcelán bögrék; bögrék, korsók; utazó bögrék; csészék és bögrék;

cserépből készült bögrék; kerámiaanyagokból készült bögrék; porcelánból készült bögrék; üveg csészék;

műanyag csészék; kerámiabögrék, csészék; cserépből készült csészék; fazekasáruk; fazekasáru [kaspók,

cserepek]; gyertyatartók; ivóedények; ivócsészék; ivókelyhek; ivópalackok; vizespoharak, ivópoharak; poharak,

ivóedények, bárcikkek; kerámiadíszek; kerámiadobozok; kerámiafigurák; dísztárgyak kerámiából; kerámiából

készült 3D-s fali műalkotások; porcelánból, kerámiából, égetett agyagból, terrakottából vagy üvegből készült

 figurák tortákhoz; vázák; váza alakú urnák.

 25    Pólók; pólóingek; kötött pólók; nyomtatott pólók; ujjatlan pólók, trikók; rövid ujjú pólók; visszahajtott,

magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, szvetterek; pulóverek,

kötényruhák; polár pulóverek; környakas pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; hosszú ujjú pulóverek;

sálak; fejre való sálak, fejkendők; sapkák; baseball sapka; főkötők, megkötős sapkák; szárik; szarongok; szarong,

maláj szoknya; szoknyák; kendoruhák; kendők [ruházat]; bandana kendők; kendők fejre; vállkendők,

 nagykendők; vállkendők és stólák; vállkendők és fejkendők; vállkendő, nagykendő [csak trikószövetből].

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching; coaching [tréning]; személyi coaching

[képzés]; oktatási szolgáltatások coaching formájában; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching

[életvezetési tanácsadás] területén; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus magazinok kiadása;

elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus szövegek megjelentetése; elektronikus publikációk

biztosítása; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; nyomtatott anyagok megjelentetése

elektronikus formában; szövegek kiadása elektronikus média formájában; folyóiratok és könyvek elektronikus

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

folyóiratok internetes publikációja; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; elektronikus

formátumú magazinok megjelentetése az interneten; előadások szervezése; előadások rendezése; oktatási

előadások szervezése; élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése; jegyfoglalási szolgáltatások

előadásokra; gyakorlati képzés; gyakorlati képzés [szemléltetés]; know-how átadása (képzés);

konferenciaszervezés; konferenciák szervezése; oktatási konferenciák szervezése; oktatási konferenciák

levezetése; üzleti konferenciák lebonyolítása; rekreációs célú konferenciák szervezése; konferenciák szervezése

és lebonyolítása; oktatási célú konferenciák tervezése; szemináriumok és konferenciák rendezése; oktatási

konferenciák rendezése és lebonyolítása; képzés és oktatás; oktatás és képzés biztosítása; oktatási és képzési

szolgáltatások; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és

képzési útmutatók kiadása; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás);

könyvkiadás; életmód tanácsadás (képzés); karrier tanácsadás [oktatás]; oktatási tanácsadási szolgáltatások;

képzési tanácsadás; karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; könyvkiadással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; könyv- és folyóirat kiadás; online könyvismertetők megjelentetése; nem reklámcélú

szövegek publikálása; online szórakoztatás; online kiadványok megjelentetése; online képzések biztosítása;

online oktatás biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; online szemináriumok biztosítása; online kiadói

szolgáltatások; multimédiás anyagok online kiadása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; online, nem

letölthető videók biztosítása; tájékoztatás nyújtása online oktatással kapcsolatban; podcastek gyártása;

szórakoztatás podcaston keresztül; podcastok létrehozása [írása]; oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz;

közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; csoportos

szabadidős tevékenységek rendezése; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; tanfolyamok

biztosítása személyes időbeosztással kapcsolatban; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

szemináriumok; szemináriumok szervezése; szemináriumok tartása; oktatási szemináriumok; továbbképzési

szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási szemináriumok szervezése; oktató

szemináriumok szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos szemináriumok

szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése;
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oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; rekreációs célú szemináriumok szervezése; oktatási célú

szemináriumok szervezése; szórakoztatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok

tervezése; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szórakoztatási szolgáltatások; partik tervezése [szórakoztatás]; online szórakoztatás nyújtása; táboroztatás;

szabadidős táborok; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; szórakoztató tevékenységek szervezése nyári

táborokhoz; oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; kulturális tevékenységek szervezése nyári

táborokhoz; videorögzítés; videofilmgyártás; videók, videofelvételek készítése; videó szerkesztés; videók

gyártása; videofilmek bemutatása; videokészítési szolgáltatások; folyóiratok publikálása; folyóiratok kiadása;

folyóiratok kölcsönzése; folyóiratok multimédiás megjelentetése; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és

folyóiratok kölcsönzése; tudományos információs folyóiratok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és

brosúrák megjelentetése; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; elektronikus könyvek és

 folyóiratok online publikálása; füzetek kiadása; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 ( 111 )  239.958

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 00973

 ( 220 )  2022.04.12.

 ( 732 )  Grabowski Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  239.959

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01031

 ( 220 )  2022.04.19.

 ( 732 )  Új Ház Zrt., Tényő (HU)

 ( 541 )  DACHLER

 ( 511 )  6    Tetőfedő anyagok fémből.

  19    Tetőfedő anyagok, nem fémből.

  35    Építőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.960

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01212

 ( 220 )  2022.05.06.

 ( 732 )  Fenhong-Property Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pusztai József Ügyvédi Iroda, Gödöllő

 ( 541 )  ANTANA Park

 ( 511 )  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés;

ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés;

ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez.
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 ( 111 )  239.961

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01160

 ( 220 )  2022.05.03.

 ( 732 )  Wings Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Rendezvényszervezés; reklámügynökség; BTL marketing; üzleti menedzsment.

 ( 111 )  239.962

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01477

 ( 220 )  2022.06.01.

 ( 732 )  Birochem Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  ENEDNA

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

 gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények.

 ( 111 )  239.963

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01503

 ( 220 )  2022.02.27.

 ( 732 )  ScidogKutyaegyetem Szolgáltató Kft., Páty (HU)

  

( 546 )

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

  43    Időleges szállásadás.

 ( 111 )  239.964

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01354

 ( 220 )  2022.05.23.

 ( 732 )  BÁBEL SAJT Kft., Kacsóta (HU)

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

 ( 541 )  DUNA

 ( 511 )   29    Sajtok.

 ( 111 )  239.965

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 00336

 ( 220 )  2022.02.02.

 ( 732 )  dr. Horvát Gyula, Budapest (HU)

 ( 541 )  BOLDOG ÓRÁK KLUB-KÁVÉZÓ

 ( 511 )   14    Órák, ékszerek, láncok, gyűrűk, nemesfém.

 35    Ékszerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelem; órákkal, időmérő eszközökkel kapcsolatos
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 kereskedelem.

  43    Klub szolgáltatások étel-ital biztosítására.

 ( 111 )  239.966

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01152

 ( 220 )  2022.05.02.

 ( 732 )  J.S. Logistics, Budaörs (HU)

 ( 541 )  Ne csak a kilométer fogyjon!

 ( 511 )   39    Áruszállítás.

 ( 111 )  239.967

 ( 151 )  2023.01.30.

 ( 210 )  M 22 01886

 ( 220 )  2021.11.18.

 ( 732 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 300 )  AD-36565 2021.10.25. AD

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Vezetékes párologtató elektronikus cigarettához és elektronikus dohányzási eszközökhöz; dohány;

dohánytermékek, beleértve a szivarokat, cigarettákat, szivarkákat, cigarettasodráshoz való dohányt, pipadohányt,

bagót, tubákot és szegfűszeggel átitatott dohányt; snus; dohánypótlók [nem gyógyászati célra]; dohányzási

cikkek, beleértve a következő árukat: cigarettapapír és cigarettacsövek, cigarettatöltő csövek, cigarettaszopókák,

dohánydobozok, cigarettatartók, cigarettatárcák és hamutartók/-tálcák, pipák, cigarettasodró zsebkészülékek.

öngyújtók dohányosoknak; gyufák; dohányrudak, hevített termék céljára szánt dohánytermékek, cigaretta vagy

dohány hevítésére szánt elektronikai eszközök és ezek részei, nikotintartalmú, inhalálható aeroszol

kibocsátásának céljára; elektromos cigarettában használható folyékony oldatok; elektronikus dohányzóeszközök;

elektromos cigaretták; elektronikus cigaretták a hagyományos cigaretták alternatívájaként történő használatra;

elektronikus eszközök nikotint tartalmazó aeroszol inhalálásához; orális elpárologtató eszközök dohányzóknak,

dohánytermékek és dohánypótlók; elektronikus cigarettákhoz való dohánycikkek; a 34. osztályba tartozó

alkatrészek és szerelvények a fent említett termékekhez; meggyújtott cigaretták, szivarok és dohányrudak

 eloltására szolgáló eszközök; elektronikusan feltölthető cigarettatárcák.

 ( 111 )  239.969

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 210 )  M 22 01957

 ( 220 )  2022.07.26.

 ( 732 )  Richter-Helm BioLogics GmbH & Co. KG, Bovenau (DE)

 ( 740 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Biológiai készítmények gyártás céljára; biológiai készítmények ipari használatra; nuklein újrakombinálódó

 savak.

 5    Biotechnológiai készítmények orvosi használatra; biotechnológiai készítmények gyógyászati célra.

  42    Biotechnológiai kutatás; biotechnológiai kísérletek, biotechnológiai fejlesztés; biotechnológiai elemzés.
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 ( 111 )  239.970

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 210 )  M 22 01759

 ( 220 )  2022.07.04.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés.

 38    Távközlési szolgáltatások; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós

kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós

műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték

 nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása [képzés]; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd

fordítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés; múzeumi kiállítások bemutatása; művészeti

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

televíziómüsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők

online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

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

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek

kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  239.971

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 210 )  M 22 01758

 ( 220 )  2022.07.04.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés.

 38    Távközlési szolgáltatások; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;
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közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós

kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós

műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték

 nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása [képzés]; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd

fordítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés; múzeumi kiállítások bemutatása; művészeti

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

televíziómüsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők

online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

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

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek

kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  239.972

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 210 )  M 22 01874

 ( 220 )  2022.07.14.

 ( 732 )  TV2 Média Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TV2 Play

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

szolgáltatások [irodai tevékenységek]; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás

számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás

pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése;

ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák, árösszehasonlító szolgáltatások, árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének

kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító

automaták kölcsönzése, árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment;

bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing;

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási

szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések;

gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis-

és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások
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[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás;

irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek;

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálás reklámozás céljából;

kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett

vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető

szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing

szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és

karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk

és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click

(PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok;

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

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

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása

mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;

távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem

érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós

vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések;

üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési

szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti

menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti

szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok,

kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési

konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó

szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési

 programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

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

szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő

biztosítása [bérbeadása]; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok
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fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb

elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési

berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont

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

mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek

 kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.

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

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

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; fényképészet; filmek feliratozása;

filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és

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

üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás showműsorokra;

idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiái [szépírási] szolgáltatások;

karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; 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; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási

szolgáltatások; showműsorok készítése; showműsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények

üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások;

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési

szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek

kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés
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[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; 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.

 ( 111 )  239.973

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 210 )  M 22 01873

 ( 220 )  2022.07.14.

 ( 732 )  TV2 Média Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TV2 Play Prémium

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

szolgáltatások [irodai tevékenységek]; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás

számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás

pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése;

ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák, árösszehasonlító szolgáltatások, árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének

kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító

automaták kölcsönzése, árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment;

bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing;

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási

szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések;

gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis-

és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások

[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás;

irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek;

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálás reklámozás céljából;

kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett

vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető

szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing

szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és

karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk
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és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click

(PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok;

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

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

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása

mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;

távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem

érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós

vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések;

üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési

szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti

menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti

szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok,

kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési

konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó

szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési

 programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

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

szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő

biztosítása [bérbeadása]; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

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

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb

elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési

berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont

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

mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek

 kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.

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

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

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
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előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és

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

üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás showműsorokra;

idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiái [szépírási] szolgáltatások;

karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; 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; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási

szolgáltatások; showműsorok készítése; showműsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények

üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások;

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési

szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek

kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés

[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; 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.

 ( 111 )  239.974

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 210 )  M 22 01959

 ( 220 )  2022.07.26.

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

 ( 740 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest

  ( 546 )

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

tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési
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szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás];

online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési

 hitelnyújtás; lakás-takarékpénztári szolgáltatások.

 ( 111 )  239.975

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 210 )  M 22 01660

 ( 220 )  2022.06.24.

 ( 732 )  Eflotta Járműkövetés Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; elektronikus globális helymeghatározó rendszerek; számítógépes hardverek helymeghatározási

adatok összeállításához; számítógépes hardverek helymeghatározási adatok továbbításához; számítógépes

hardverek helymeghatározási adatok feldolgozásához; számítógépes szoftverek globális helymeghatározó

rendszerekhez [GPS]; vevőkészülékek globális helymeghatározó rendszerekhez [GPS]; mobil alkalmazások;

 adatfeldolgozó rendszerek; személykövető-adatfeldolgozó egység.

 38    Telematikai szolgáltatások; telematikai kommunikációs szolgáltatások; telematikai [adatkommunikációs]

 szolgáltatások.

 39    Személygépjárművek számítógépek vagy globális helymeghatározó rendszerek segítségével történő nyomon

követése [szállítási információk]; személy- és teherszállító járművek számítógépek vagy globális

helymeghatározó rendszerek segítségével történő nyomon követése [szállítási információk]; GPS [globális

helymeghatározó rendszer] navigációs szolgáltatások; navigációs szolgáltatások [helymeghatározás, utak,

 útvonalak tervezése].

 ( 111 )  239.976

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 210 )  M 22 01858

 ( 220 )  2022.07.13.

 ( 732 )  AKA Kereskedelmi Kft., Villány (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; átmeneti

szálláskiadás; átmeneti szállások kiadása; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szállásadási

szolgáltatások összejövetelekhez; ideiglenes szállásfoglalás; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; szállodai

szobafoglalás, szállásfoglalás; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai; szállást és reggelit biztosító

szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; ételek és italok biztosítása

internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása bisztrókban;

ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és

bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi

vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételkritikusi szolgáltatások [információ

nyújtása ételekről és italokról]; alkoholos italok felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások;

bárok; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat;

gyorséttermek, snack bárok; juice bár szolgáltatásai; tapas bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; éttermekkel
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és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás

bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; bisztró [büfé] szolgáltatások; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása);

borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek];

elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása;

éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; esküvői fogadások

rendezése [étel és ital]; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek elkészítésével kapcsolatos

tájékoztatás és tanácsadás; ételrendelési szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; információs,

tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával kapcsolatban; konzultációs szolgáltatások az

ételkészítéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén; étel és ital catering; étel

és ital catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital

catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-,

italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; étkezdei,

menzai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai éttermi

szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; washoku éttermi szolgáltatások; tempura éttermi

szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; utazási

irodai szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben;

kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; szállás biztosítása

klubok, csoportok tagjainak; teaházak; teaházi szolgáltatások; ügynökségi szolgáltatások éttermi foglalásokhoz;

 zártkörű drinkbár szolgáltatások.

 ( 111 )  239.977

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 210 )  M 22 01960

 ( 220 )  2022.07.26.

 ( 732 )  WEN JIANPING, Foshan,Guangdong (CN)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  21    Háztartási eszközök, kis méretű; tárolók, tároló edények háztartási vagy konyhai célokra; konyhai eszközök,

kis méretű; konyhai vágódeszkák; ivóedények; papírtörölköző adagolók; szappantartók; ruhaszárító állványok;

szemeteskukák; törölközőtartók és törölközőtartó gyűrűk; toalettkefék, wc-kefék; cipőkefék; fogpiszkálótartók;

fogkefék; kozmetikai eszközök; termoszok; jégkockaformák; tisztítóeszközök, kézi működtetésű;

 felmosófej-kifacsarós vödrök; fogkrémadagolók.

 ( 111 )  239.978

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 210 )  M 22 01657

 ( 220 )  2022.06.24.

 ( 732 )  Ungvárszki Bence, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Hegesztőgépek.

 ( 111 )  239.979

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 210 )  M 22 01658

 ( 220 )  2022.06.24.

 ( 732 )  Győri Noémi Judit, Róma (IT)
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 ( 740 )  Hóbor Zsolt, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.

  16    Könyvek.

 ( 111 )  239.980

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 210 )  M 22 01857

 ( 220 )  2022.07.13.

 ( 732 )  AKA Kereskedelmi Kft., Villány (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  CROCUS

 ( 511 )  43    Vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vállalati

vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással

kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; ételek és italok

biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása

bisztrókban; ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása

éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok

szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételkritikusi

szolgáltatások [információ nyújtása ételekről és italokról]; alkoholos italok felszolgálása; borbárok; borkóstolási

szolgáltatások (italok biztosítása); büfészolgáltatások koktélbárok számára; elvihető ételekkel kapcsolatos

szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek

szolgáltatása; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; esküvői fogadások szervezése [helyszínek];

esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési

szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására;

információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások az étel és ital catering területén; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételek díszítése; szolgáltatások ételek biztosításához;

éttermi foglalások és ételek megrendelése; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés

megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; étkezdei,

menzai szolgáltatások; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; tájékoztatás nyújtása

éttermekkel kapcsolatban; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve

az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; mobil éttermi szolgáltatások; sushi éttermi

szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott

éttermi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások; washoku éttermi szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás;

éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; ügynökségi szolgáltatások éttermi

foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban; kávéház; kávéházak;

kávéházi szolgáltatás; italszolgáltatás biztosítása; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; italok

felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; szolgáltatások italok biztosításához;

koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; tájékoztatás italreceptek formájában; teaházak; teaházi szolgáltatások;

 zártkörű drinkbár szolgáltatások.
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 ( 111 )  239.981

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 210 )  M 22 01659

 ( 220 )  2022.06.24.

 ( 732 )  Czuczi Viktória, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; coaching [tréning]; személyi coaching [képzés]; oktatási szolgáltatások coaching formájában;

lovasiskolák; lovaglással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások; lovaglási lehetőség biztosítása; lovaglás oktatási

szolgáltatások; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; önismereti tanfolyamok

[oktatás]; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

jógaoktatás; személyiségfejlesztő tréning; lovas foglalkozással egybekötött személyiségfejlesztés; képzési vagy

oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; életmód tanácsadás (képzés); workshopok

 és szemináriumok rendezése.

 44    Terápiás szolgáltatások; életmód-tanácsadás egészségügyi célokra; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása; állatok jelenlétével megvalósuló terápiás

 szolgáltatások.

 ( 111 )  239.982

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 210 )  M 22 01872

 ( 220 )  2022.07.14.

 ( 732 )  MIN-DENT '69 Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  Erkel András, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés.

 ( 111 )  239.983

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 210 )  M 22 02202

 ( 220 )  2022.08.26.

 ( 732 )  Horváth Krisztián, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bass és Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok; bőrápoló kozmetikai
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krémek; bőrápoló készítmények; folyékony krémek (kozmetikumok); funkcionális kozmetikumok; fürdő- és

tusolókészítmények; kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kollagénkészítmények kozmetikai

célokra; kozmetikai készítmények fürdéshez és zuhanyozáshoz; kozmetikai krémek az arc és a test számára;

kozmetikai krémek és tejek; kozmetikai színezőszerek; kozmetikumok krémek formájában; prokollagén

kozmetikai célokra; szépségápoló kozmetikumok; testápolási és szépségápolási készítmények; testápoló gélek;

testápoló zselék; testmasszírozáshoz használt olajok; füstölő, illatosító spray-k; háztartási illatosítók; helyiség

illatosítók; illatanyag-utántöltők elektromos légfrissítőkhöz; illatanyag-utántöltők nem elektromos

helyiségillatosító adagolókhoz; illatosító pálcikák; illatosító zsákocskák; illatosított anyaggal átitatott párnák;

 szobaillatosítók; szobaillatosítók spray formájában; szobaillatosító készítmények.

5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; diétás és táplálkozási készítmények; diétás ételkiegészítők;

diétás táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítő

italkeverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők kozmetikai

hatással; étrend-kiegészítők sportolók számára; étrendkiegészítő italok; fehérjekiegészítő turmixok; folyékony

étrend-kiegészítők; folyékony táplálékkiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; gyógyhatású készítmények

 embereknek; multivitamin készítmények; kollagén italok, barnító tabletták és krémek.

 32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; fehérjeitalok;

 elektrolitokat tartalmazó sportitalok; izotóniás italok; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; sportitalok.

 41    Sport- és kulturális tevékenységek; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; csoportos edzés oktatása;

edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; edzőtermi órák; edzőtermi szolgáltatások; egészség- és

fitnesztréning; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz klub szolgáltatások; fitneszedzési

szolgáltatások; létesítmények biztosítása sport rekreációs tevékenységekhez; létesítmények biztosítása sport

klubok részére; sport- és szabadidős tevékenységek; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények

 működtetése.

 ( 111 )  239.984

 ( 151 )  2023.02.02.

 ( 210 )  M 22 00980

 ( 220 )  2021.06.03.

 ( 732 )  XINDAO B.V., Rijswijk (NL)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  UKIYO

 ( 511 )  21    Háztartási tisztítóeszközök, kefék és kefekészítő anyagok; szobrok, kisplasztikák, dísztáblák és művészeti

alkotások porcelánból, terrakottából vagy üvegből; asztalneműk, főzőedények és tárolók; feldolgozatlan és félig

feldolgozott üveg, nem meghatározott célra; árucikkek ruhák és lábbelik ápolásához; kozmetikai, higiéniai és

 szépségápolási eszközök.

A rovat 171 darab közlést tartalmaz. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 22 00193

 ( 220 ) 2022.01.21.

 ( 731 )  Szilker Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 115.715

 ( 180 ) 2023.01.24.

 ( 111 ) 123.717

 ( 180 ) 2023.01.20.

 ( 111 ) 123.763

 ( 180 ) 2023.01.05.

 ( 111 ) 123.772

 ( 180 ) 2023.01.20.

 ( 111 ) 137.177

 ( 180 ) 2023.01.21.

 ( 111 ) 137.191

 ( 180 ) 2023.01.08.

 ( 111 ) 137.592

 ( 180 ) 2023.01.11.

 ( 111 ) 137.597

 ( 180 ) 2023.01.13.

 ( 111 ) 137.937

 ( 180 ) 2023.01.20.

 ( 111 ) 137.948

 ( 180 ) 2023.01.22.

 ( 111 ) 137.961

 ( 180 ) 2023.01.29.

 ( 111 ) 138.465

 ( 180 ) 2023.01.13.

 ( 111 ) 138.487

 ( 180 ) 2023.01.13.

 ( 111 ) 175.656

 ( 180 ) 2023.01.10.

 ( 111 ) 177.394

 ( 180 ) 2023.01.20.

 ( 111 ) 177.395

 ( 180 ) 2023.01.20.
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 ( 111 ) 178.411

 ( 180 ) 2023.01.22.

 ( 111 ) 178.412

 ( 180 ) 2023.01.22.

 ( 111 ) 178.566

 ( 180 ) 2023.01.15.

 ( 111 ) 178.574

 ( 180 ) 2023.01.15.

 ( 111 ) 178.594

 ( 180 ) 2023.01.20.

 ( 111 ) 178.671

 ( 180 ) 2023.01.08.

 ( 111 ) 178.742

 ( 180 ) 2023.01.13.

 ( 111 ) 178.753

 ( 180 ) 2023.01.23.

 ( 111 ) 178.845

 ( 180 ) 2023.01.23.

 ( 111 ) 178.846

 ( 180 ) 2023.01.23.

 ( 111 ) 178.870

 ( 180 ) 2023.01.28.

 ( 111 ) 178.917

 ( 180 ) 2023.01.15.

 ( 111 ) 178.944

 ( 180 ) 2023.01.29.

 ( 111 ) 178.964

 ( 180 ) 2023.01.07.

 ( 111 ) 178.967

 ( 180 ) 2023.01.07.

 ( 111 ) 178.969

 ( 180 ) 2023.01.22.

 ( 111 ) 179.173

 ( 180 ) 2023.01.28.
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 ( 111 ) 179.562

 ( 180 ) 2023.01.06.

 ( 111 ) 179.644

 ( 180 ) 2023.01.30.

 ( 111 ) 180.547

 ( 180 ) 2023.01.31.

 ( 111 ) 180.551

 ( 180 ) 2023.01.31.

 ( 111 ) 181.118

 ( 180 ) 2023.01.15.

 ( 111 ) 182.329

 ( 180 ) 2023.01.27.

 ( 111 ) 208.710

 ( 180 ) 2023.01.02.

 ( 111 ) 208.723

 ( 180 ) 2023.01.02.

 ( 111 ) 208.724

 ( 180 ) 2023.01.02.

 ( 111 ) 208.725

 ( 180 ) 2023.01.02.

 ( 111 ) 208.953

 ( 180 ) 2023.01.29.

 ( 111 ) 208.954

 ( 180 ) 2023.01.29.

 ( 111 ) 209.805

 ( 180 ) 2023.01.02.

 ( 111 ) 210.120

 ( 180 ) 2023.01.10.

 ( 111 ) 210.121

 ( 180 ) 2023.01.10.

 ( 111 ) 210.122

 ( 180 ) 2023.01.09.

 ( 111 ) 210.123

 ( 180 ) 2023.01.10.

 ( 111 ) 210.174
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 ( 180 ) 2023.01.17.

 ( 111 ) 210.218

 ( 180 ) 2023.01.16.

 ( 111 ) 210.230

 ( 180 ) 2023.01.24.

 ( 111 ) 210.270

 ( 180 ) 2023.01.11.

 ( 111 ) 210.276

 ( 180 ) 2023.01.17.

 ( 111 ) 210.300

 ( 180 ) 2023.01.07.

 ( 111 ) 210.311

 ( 180 ) 2023.01.16.

 ( 111 ) 210.343

 ( 180 ) 2023.01.02.

 ( 111 ) 210.344

 ( 180 ) 2023.01.03.

 ( 111 ) 210.361

 ( 180 ) 2023.01.22.

 ( 111 ) 210.363

 ( 180 ) 2023.01.22.

 ( 111 ) 210.387

 ( 180 ) 2023.01.23.

 ( 111 ) 210.389

 ( 180 ) 2023.01.22.

 ( 111 ) 210.410

 ( 180 ) 2023.01.21.

 ( 111 ) 210.417

 ( 180 ) 2023.01.18.

 ( 111 ) 210.428

 ( 180 ) 2023.01.18.

 ( 111 ) 210.431

 ( 180 ) 2023.01.18.

 ( 111 ) 210.438

 ( 180 ) 2023.01.09.
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 ( 111 ) 210.443

 ( 180 ) 2023.01.04.

 ( 111 ) 210.446

 ( 180 ) 2023.01.08.

 ( 111 ) 210.447

 ( 180 ) 2023.01.08.

 ( 111 ) 210.448

 ( 180 ) 2023.01.08.

 ( 111 ) 210.468

 ( 180 ) 2023.01.14.

 ( 111 ) 210.501

 ( 180 ) 2023.01.30.

 ( 111 ) 210.505

 ( 180 ) 2023.01.30.

 ( 111 ) 210.506

 ( 180 ) 2023.01.30.

 ( 111 ) 210.508

 ( 180 ) 2023.01.09.

 ( 111 ) 210.522

 ( 180 ) 2023.01.09.

 ( 111 ) 210.534

 ( 180 ) 2023.01.25.

 ( 111 ) 210.537

 ( 180 ) 2023.01.24.

 ( 111 ) 210.541

 ( 180 ) 2023.01.25.

 ( 111 ) 210.568

 ( 180 ) 2023.01.15.

A rovat 82 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 224.682

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

 ( 740 ) dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom törlése

 ( 111 ) 232.936

 ( 732 ) Magyar Turizmus Média Kft., Pécs (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom részleges megszűnése

Védjegyoltalom részleges megszűnésének megállapítása és megújítása

 ( 111 ) 179.689

 ( 732 ) Sole-Mizo Zrt., Szeged (HU)

 ( 156 ) 2023.01.27.

 ( 111 ) 210.744

 ( 732 ) Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Budapest (HU)

 ( 156 ) 2023.02.01.

 ( 111 ) 211.243

 ( 732 ) Fehér Imre, Érd (HU)

 ( 156 ) 2023.02.02.

 ( 111 ) 140.267

 ( 732 ) MÁV Magyar Államvasutak Zrt., Budapest (HU)

 ( 156 ) 2023.01.31.

 ( 111 ) 138.000

 ( 732 ) Glen Raven Inc., Glen Raven, North Carolina (US)

 ( 156 ) 2023.02.02.

A rovat 5 darab közlést tartalmaz.

Árujegyzék korlátozása

 ( 111 ) 236.655

 ( 732 ) Fémalk Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold ügyvéd, Győr

 ( 511 )  6 Alumínium öntvény autóipari felhasználás céljára

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  115.470

 ( 732 )  Schneider Electric Systems USA, Inc., Foxboro (US)

 ( 111 )  115.481

 ( 732 )  Reckitt Benckiser Holding GmbH & Co. KG, Mannheim (DE)

 ( 111 )  115.680

 ( 732 )  GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)

 ( 111 )  115.731

 ( 732 ) UNION CARBIDE CORPORATION (New York állam törvényei szerint működő vállalat), 185 North Seadrift

 TX (US)

 ( 111 )  115.862

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  115.863

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  115.890

 ( 732 )  Samsonite IP Holdings S.á r.l., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  115.946

 ( 732 )  McIlhenny Co., Avery Island (Louisiana állam) (US)

 ( 111 )  116.027

 ( 732 )  Havana Club Holding S.A., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  123.949

 ( 732 )  Wrangler Apparel Corp. (Delaware állam törvényei szerint müködő vállalat), Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  124.101

 ( 732 )  Bridgestone Corp., Tokyo (JP)

 ( 111 )  137.538

 ( 732 )  National Instruments Corporation, Austin, Texas (US)

 ( 111 )  137.545

 ( 732 )  CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED, Island East, Hong Kong (HK)

 ( 111 )  137.868

 ( 732 )  THORN Lighting Ltd., London (GB)

 ( 111 )  137.876

 ( 732 )  CEVA SANTE ANIMALE, Libourne (FR)

 ( 111 )  137.894

 ( 732 )  Turtle Wax., Inc., Addison, IL 60101 (US)
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 ( 111 )  137.895

 ( 732 )  Turtle Wax., Inc., Addison, IL 60101 (US)

 ( 111 )  137.896

 ( 732 )  Turtle Wax., Inc., Addison, IL 60101 (US)

 ( 111 )  137.952

 ( 732 )  Descente, Ltd. , Osaka (JP)

 ( 111 )  137.964

 ( 732 )  PEDROLLO S.p.A. , San Bonifacio, Verona (IT)

 ( 111 )  137.990

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

 ( 111 )  138.108

 ( 732 )  General Mills, Inc., Minneapolis, Minnesota (US)

 ( 111 )  138.638

 ( 732 )  Castrol Limited, Swindon, Wiltshire (GB)

 ( 111 )  138.695

 ( 732 )  Reebok International Limited, London (GB)

 ( 111 )  138.696

 ( 732 )  Reebok International Limited, London (GB)

 ( 111 )  138.736

 ( 732 )  Kellogg Company, Battle Creek, Michigan (US)

 ( 111 )  138.823

 ( 732 )  Lucasfilm Ltd. LLC, San Francisco (US)

 ( 111 )  138.938

 ( 732 )  Turtle Wax., Inc., Addison, IL 60101 (US)

 ( 111 )  139.465

 ( 732 )  JKN Universe, LLC, New York, New York (US)

 ( 111 )  139.738

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

 ( 111 )  139.914

 ( 732 )  Zippo Manufacturing Company, Bradford, Pennsylvania (US)

 ( 111 )  140.370

 ( 732 )  Needle Industries (India) Private Limited, Tamil Nadu (IN)

 ( 111 )  140.372

 ( 732 )  Needle Industries (India) Private Limited, Tamil Nadu (IN)

 ( 111 )  140.464
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 ( 732 )  KOMUNÁLINFÓ Információs Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  140.544

 ( 732 )  Atlet AB, Mölnlycke (SE)

 ( 111 )  140.546

 ( 732 )  Oscar de la Renta, LLC, New York, NY (US)

 ( 111 )  140.960

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  141.427

 ( 732 )  Ceva Sante Animale, Libourne (FR)

 ( 111 )  142.049

 ( 732 )  ROWMARK LLC(a Delaware limited liability company), Findlay,Ohio (US)

 ( 111 )  142.451

 ( 732 )  Castrol Limited, Technology Centre, Whitchurch Hill (GB)

 ( 111 )  145.970

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

 ( 111 )  148.605

 ( 732 )  ORO-Produkte Marketing International GmbH, Lemgo (DE)

 ( 111 )  175.730

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  175.731

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  177.219

 ( 732 )  CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  177.743

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  178.334

 ( 732 )  ANTKER-BAU Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  178.528

 ( 732 )  J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Scotland (GB)

 ( 111 )  178.601

 ( 732 )  J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Scotland (GB)

 ( 111 )  178.617

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  178.621

 ( 732 )  Honiton Industries Inc., Taichung (TW)
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 ( 111 )  178.624

 ( 732 )  MOGÉP Kft., Győr (HU)

 ( 111 )  178.688

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  178.942

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 111 )  178.945

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  178.961

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 111 )  178.993

 ( 732 )  Korn Ferry (US), Wilmington, County of New Castle (US)

 ( 111 )  179.159

 ( 732 )  Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Esztergom (HU)

 ( 111 )  179.170

 ( 732 )  Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak (HU)

 ( 111 )  179.181

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

 ( 111 )  179.316

 ( 732 )  COMESTIBLES ALDOR S.A.S., Cali (CO)

 ( 111 )  179.317

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

 ( 111 )  179.333

 ( 732 )  COMESTIBLES ALDOR S.A.S, Cali (CO)

 ( 111 )  179.340

 ( 732 )  NITTO DENKO CORPORATION, Osaka (JP)

 ( 111 )  179.342

 ( 732 )  Hammerworld Media Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  179.368

 ( 732 )  Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG, Gallin (DE)

 ( 111 )  179.453

 ( 732 )  Fejérváry Géza, Budapest (HU)

 ( 111 )  179.470

 ( 732 )  Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, Budapest (HU)
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 ( 111 )  179.533

 ( 732 )  CEVA SANTE ANIMALE, Libourne (FR)

 ( 111 )  179.570

 ( 732 )  Hyundai Motor Company, Szöul (KR)

 ( 111 )  179.575

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

 ( 111 )  179.640

 ( 732 )  Digi-Key Corporation (Minnesota államban bejegyzett cég), Thief River Falls, Minnesota (US)

 ( 111 )  179.642

 ( 732 )  Niagara LaSalle Corporation, Hammond, Indiana (US)

 ( 111 )  179.660

 ( 732 )  Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  179.933

 ( 732 )  Intersnack Deutschland SE, Köln (DE)

 ( 111 )  179.950

 ( 732 )  WANSHIDA Reklám Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  179.951

 ( 732 )  Zhuo Wenhong, Budapest (HU)

 ( 111 )  180.069

 ( 732 )  Hisamitsu Pharmaceutical Co.,Inc., Tosu-shi, Saga (JP)

 ( 111 )  180.252

 ( 732 )  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  180.261

 ( 732 )  Gabonakutató Nonprofit Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  180.344

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  180.406

 ( 732 )  SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

 ( 111 )  180.436

 ( 732 )  Gertner Roland, Budaörs (HU)

 ( 111 )  180.552

 ( 732 )  Alticor Inc. (Michigan államban bejegyzett cég), Ada, Michigan (US)

 ( 111 )  180.624

 ( 732 )  Skyfilm Production Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  180.977
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 ( 732 )  Panavision International L.P. (Delaware államban bejegyzett cég), Woodland Hills (US)

 ( 111 )  181.076

 ( 732 )  BPR Consult Kft., Patca (HU)

 ( 111 )  181.241

 ( 732 )  Bárány László, Debrecen (HU)

 ( 111 )  181.262

 ( 732 )  Bárány László, Debrecen (HU)

 ( 111 )  181.278

 ( 732 )  Devecser Város Önkormányzata, Devecser (HU)

 ( 111 )  181.298

 ( 732 )  Sole-Mizo Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  181.644

 ( 732 )  ULMUS Egészségügyi, Oktatási és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  182.444

 ( 732 )  Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 111 )  182.831

 ( 732 )  Bábel Sajt Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  186.444

 ( 732 )  Apple Inc., Cupertino CA (US)

 ( 111 )  192.331

 ( 732 )  "MOGYI" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Csávoly (HU)

 ( 111 )  194.580

 ( 732 )  Bach Flower Remedies Ltd., Wimbledon, London (GB)

 ( 111 )  208.211

 ( 732 )  SÁBALUX PROJECT Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.255

 ( 732 ) HILLTOP Neszmély Szőlészeti, Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

 Neszmély (HU)

 ( 111 )  208.596

 ( 732 )  Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.597

 ( 732 )  Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.924

 ( 732 )  BAUMIT Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Dorog (HU)

 ( 111 )  208.978
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 ( 732 )  Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  209.107

 ( 732 )  RETOOL Szerszámkészítő és Kereskedelmi Bt., Jászberény (HU)

 ( 111 )  209.797

 ( 732 )  Wáberer Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.922

 ( 732 )  Farkas Zoltán, Babarc (HU)

 ( 111 )  210.045

 ( 732 )  EDO-HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  210.109

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.142

 ( 732 )  East-West-Pharma Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 111 )  210.173

 ( 732 )  Ízek és Zamatok Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.182

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.242

 ( 732 )  Csősz Transz Kft., Felsőzsolca (HU)

 ( 111 )  210.362

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.388

 ( 732 )  Blue Nature Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.434

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.452

 ( 732 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.453

 ( 732 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.454

 ( 732 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.455

 ( 732 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.456

 ( 732 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  210.457

 ( 732 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.474

 ( 732 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.475

 ( 732 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.476

 ( 732 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.477

 ( 732 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.524

 ( 732 )  CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED, Island East, Hong Kong (HK)

 ( 111 )  210.563

 ( 732 )  Coop Szeged Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  210.581

 ( 732 )  Gelencsér Dentál Kft., Gelencsér Béla, Hévíz (HU)

 ( 111 )  210.585

 ( 732 )  Goodmills Magyarország Malomipari Kft., Komárom (HU)

 ( 111 )  210.587

 ( 732 )  AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.619

 ( 732 )  Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)

 ( 111 )  210.697

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.741

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

 ( 111 )  210.747

 ( 732 )  Thummerer Éva 1/4, Noszvaj (HU)

 Thummerer Ildikó 1/4, Eger (HU)

 Thummerer Tamás Vilmos 1/4, Noszvaj (HU)

 Thummerer Vilmosné 1/4, Noszvaj (HU)

 ( 111 )  210.755

 ( 732 )  PP Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  210.759

 ( 732 )  Balogh Norbert, Veresegyház (HU)
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 Gál Péter, Budapest (HU)

 Mihók András, Csömör (HU)

 ( 111 )  210.778

 ( 732 )  Stilianos Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.823

 ( 732 )  Schóber Tamás Zsolt, Pécs (HU)

 ( 111 )  210.873

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.880

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.900

 ( 732 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

 ( 111 )  210.919

 ( 732 )  KCC Glass Corporaion, Seoul (KR)

 ( 111 )  210.933

 ( 732 )  Sun System Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.977

 ( 732 )  Prizma Kulturális és Oktatási Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  211.047

 ( 732 )  Országos Veterán Labdarúgó Sport Egyesület, Budapest (HU)

 ( 111 )  211.089

 ( 732 )  Bábel Sajt Kft., Kacsóta (HU)

 ( 111 )  211.116

 ( 732 )  Goodwill Pharma Nyrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  211.118

 ( 732 )  Goodwill Pharma Nyrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  211.122

 ( 732 )  Sun System Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.125

 ( 732 )  Lemniszkáta Meseház Betéti Társaság, Keszthely (HU)

 ( 111 )  211.187

 ( 732 )  SCHOCO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

 ( 111 )  211.198

 ( 732 )  Kiss István, Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  211.256
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 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.291

 ( 732 )  CROWN FOODS Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Tatabánya (HU)

 ( 111 )  211.309

 ( 732 )  Győri Bernadett, Soltvadkert (HU)

 ( 111 )  211.311

 ( 732 )  Goodwill Pharma Nyrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  211.398

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.399

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.400

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.401

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.402

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.403

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.404

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.412

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.415

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.416

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.419

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.420

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.421

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.422

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  211.423

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.424

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.435

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.436

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.439

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.443

 ( 732 )  Vass László Kézimunka Cipőkészítő Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.460

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.461

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.463

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.464

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.465

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.506

 ( 732 )  Duna Aszfalt Zrt., Tiszakécske (HU)

 ( 111 )  211.572

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.573

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.574

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.575

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.576

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  211.587

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.588

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.589

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.609

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.615

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.617

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.618

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.619

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.699

 ( 732 )  Duga Marcell, Pécs (HU)

 ( 111 )  211.771

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.838

 ( 732 )  Kantharosz Alapítvány, Győr (HU)

 ( 111 )  211.875

 ( 732 )  SCHOCO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

 ( 111 )  211.876

 ( 732 )  SCHOCO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

 ( 111 )  211.881

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.884

 ( 732 )  IQ PRESS Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  211.894

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  212.050

 ( 732 )  MEGATHERM Kereskedelmi Kft., Érd (HU)

 ( 111 )  212.079
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 ( 732 )  Il Pastaio Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.084

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.122

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

 ( 111 )  212.206

 ( 732 )  Kocsis Csaba, Tamási (HU)

 Kocsis Attila, Tamási (HU)

 ( 111 )  212.403

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 111 )  212.475

 ( 732 )  Kulutácz Krisztina, Mohács (HU)

 ( 111 )  212.521

 ( 732 )  Hegedűs Dental Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.522

 ( 732 )  Hegedűs Dental Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.543

 ( 732 )  COFIDIS Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)

 ( 111 )  214.157

 ( 732 )  SALLER-HUNGÁRIA Bt., Szeged (HU)

 ( 111 )  216.579

 ( 732 )  Helvet Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 111 )  217.859

 ( 732 )  Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main (DE)

 ( 111 )  221.426

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

 ( 111 )  222.826

 ( 732 )  WALMARK a.s., Trinec (CZ)

A rovat 218 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás/Jogutódlás és képviseleti megbízás

 ( 111 )  119.473

 ( 732 )  Merck Sharp & Dohme LLC, Rahway, NJ (US)

 ( 111 )  123.455

 ( 732 )  Merck Sharp & Dohme LLC, Rahway, NJ (US)

 ( 111 )  124.502

 ( 732 )  Merck Sharp & Dohme LLC, Rahway, NJ (US)

 ( 111 )  140.267

 ( 732 )  MÁV Magyar Államvasutak Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  151.959

 ( 732 )  Merck Sharp & Dohme LLC, Rahway, NJ (US)

 ( 111 )  152.896

 ( 732 )  Merck Sharp & Dohme LLC, Rahway, NJ (US)

 ( 111 )  165.138

 ( 732 )  Merck Sharp & Dohme LLC, Rahway, NJ (US)

 ( 111 )  169.326

 ( 732 )  Thummerer Éva 1/4, Noszvaj (HU)

 Thummerer Ildikó 1/4, Eger (HU)

 Thummerer Tamás Vilmos 1/4, Noszvaj (HU)

 Thummerer Vilmosné 1/4, Noszvaj (HU)

 ( 111 )  171.072

 ( 732 )  Merck Sharp & Dohme LLC, Rahway, NJ (US)

 ( 111 )  172.411

 ( 732 )  Magyar István, Zebegény (HU)

 ( 111 )  173.449

 ( 732 )  Thummerer Éva 1/4, Noszvaj (HU)

 Thummerer Ildikó 1/4, Eger (HU)

 Thummerer Tamás Vilmos 1/4, Noszvaj (HU)

 Thummerer Vilmosné 1/4, Noszvaj (HU)

 ( 111 )  175.093

 ( 732 )  Thummerer Éva 1/4, Noszvaj (HU)

 Thummerer Ildikó 1/4, Eger (HU)

 Thummerer Tamás Vilmos 1/4, Noszvaj (HU)

 Thummerer Vilmosné 1/4, Noszvaj (HU)

 ( 111 )  175.106
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 ( 732 )  Thummerer Éva 1/4, Noszvaj (HU)

 Thummerer Ildikó 1/4, Eger (HU)

 Thummerer Tamás Vilmos 1/4, Noszvaj (HU)

 Thummerer Vilmosné 1/4, Noszvaj (HU)

 ( 111 )  178.993

 ( 732 )  Korn Ferry (US), Wilmington, County of New Castle (US)

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

 ( 111 )  179.850

 ( 732 )  Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)

 ( 111 )  181.092

 ( 732 )  Merck Sharp & Dohme LLC, Rahway, NJ (US)

 ( 111 )  181.094

 ( 732 )  Middle-earth Enterprises, LLC, Berkeley, CA 94710 (US)

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

 ( 111 )  181.095

 ( 732 )  Middle-earth Enterprises, LLC, Berkeley, CA 94710 (US)

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

 ( 111 )  186.144

 ( 732 )  Bábolna Bio Környezetbiológiai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  186.901

 ( 732 )  Merck Sharp & Dohme LLC, Rahway, NJ (US)

 ( 111 )  207.824

 ( 732 )  Bábolna Bio Környezetbiológiai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.596

 ( 732 )  Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.978

 ( 732 )  Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 111 )  209.922

 ( 732 )  Farkas Zoltán, Babarc (HU)

 ( 111 )  210.585

 ( 732 )  Goodmills Magyarország Malomipari Kft., Komárom (HU)

 ( 111 )  210.755

 ( 732 )  PP Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  210.919

 ( 732 )  KCC Glass Corporaion, Seoul (KR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 111 )  211.116

 ( 732 )  Goodwill Pharma Nyrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  211.118

 ( 732 )  Goodwill Pharma Nyrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  211.311

 ( 732 )  Goodwill Pharma Nyrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  211.506

 ( 732 )  Duna Aszfalt Zrt., Tiszakécske (HU)

 ( 111 )  212.480

 ( 732 )  Krajcsik Klaudia, Zagyvaszántó (HU)

 ( 111 )  212.644

 ( 732 )  Krajcsik Klaudia, Zagyvaszántó (HU)

 ( 111 )  217.574

 ( 732 )  Festival Travel International Korlátolt Felelősség 50%, Budapest (HU)

 Horváth Bence 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  218.458

 ( 732 )  Netrise Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gulyás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  219.403

 ( 732 )  Dr. Huszár Péter Tamás 40%, Budapest (HU)

 Dr. Schadl Balázs 40%, Budapest (HU)

 Oláh Dániel Imre 20%, Budapest (HU)

 ( 111 )  219.473

 ( 732 )  PSTV MÉDIA Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  220.244

 ( 732 )  Dr. Huszár Péter Tamás 40%, Budapest (HU)

 Dr. Schadl Balázs 40%, Budapest (HU)

 Oláh Dániel Imre 20%, Budapest (HU)

 ( 111 )  220.355

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

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

 ( 111 )  221.074

 ( 732 )  Online Trading Soultions s.r.o., 94341 Nová Vieska (SK)

 ( 111 )  221.436

 ( 732 )  PSTV MÉDIA Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  223.437

 ( 732 )  ChemCore Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  224.525

 ( 732 )  Opella Healthcare Italy S.r.l., 20158 Milano (IT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  224.601

 ( 732 )  Lázár Tamás, Kunbaracs (HU)

 ( 111 )  226.628

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

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

 ( 111 )  227.505

 ( 732 )  Netrise Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gulyás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  227.518

 ( 732 )  Netrise Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gulyás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  227.566

 ( 732 )  Dr. Huszár Péter Tamás 40%, Budapest (HU)

 Dr. Schadl Balázs 40%, Budapest (HU)

 Oláh Dániel Imre 20%, Budapest (HU)

 ( 111 )  229.720

 ( 732 )  Bunta Ferenc, Tarhos (HU)

 ( 111 )  234.124

 ( 732 )  Komaság János, Bátorliget (HU)

 ( 111 )  235.792

 ( 732 )  Dr. Lenkei György, Budapest (HU)

 ( 111 )  235.817

 ( 732 )  Flexi Medical Cloud Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  238.830

 ( 732 )  CPI Hotels Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  239.027

 ( 732 )  St. Paul Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  239.234

 ( 732 )  St. Paul Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  239.235

 ( 732 )  St. Paul Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 111 )  239.236

 ( 732 )  St. Paul Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  239.237

 ( 732 )  St. Paul Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  239.238

 ( 732 )  St. Paul Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 59 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  115.470

 ( 732 )  Schneider Electric Systems USA, Inc., Foxboro (US)

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

 ( 111 )  117.094

 ( 732 )  SIEMENS MOBILITY LIMITED, NW1 1AD London (GB)

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

 ( 111 )  135.217

 ( 732 )  Plzensky Prazdroj a.s., Plzen (CZ)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  137.545

 ( 732 )  CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED, Island East, Hong Kong (HK)

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

 ( 111 )  138.695

 ( 732 )  Reebok International Limited, London (GB)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  138.696

 ( 732 )  Reebok International Limited, London (GB)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  138.823

 ( 732 )  Lucasfilm Ltd. LLC, San Francisco (US)

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

 ( 111 )  142.208

 ( 732 )  VINOTREP Szeszesitalgyártó és Kereskedelmi Kft., Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 111 )  146.165

 ( 732 )  SIEMENS MOBILITY LIMITED, NW1 1AD London (GB)

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

 ( 111 )  167.375
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 ( 732 )  Medicor Elektronika Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  178.528

 ( 732 )  J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Scotland (GB)

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

 ( 111 )  178.601

 ( 732 )  J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Scotland (GB)

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

 ( 111 )  179.933

 ( 732 )  Intersnack Deutschland SE, Köln (DE)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  180.344

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  180.406

 ( 732 )  SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

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

 ( 111 )  180.552

 ( 732 )  Alticor Inc. (Michigan államban bejegyzett cég), Ada, Michigan (US)

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

 ( 111 )  181.241

 ( 732 )  Bárány László, Debrecen (HU)

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 111 )  181.262

 ( 732 )  Bárány László, Debrecen (HU)

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 111 )  182.831

 ( 732 )  Bábel Sajt Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss és Lányi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  183.147

 ( 732 )  Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  204.110

 ( 732 )  Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  204.111

 ( 732 )  Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 111 )  204.112

 ( 732 )  Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  204.203

 ( 732 )  Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  205.577

 ( 732 )  Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.045

 ( 732 )  EDO-HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Csuka és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.524

 ( 732 )  CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED, Island East, Hong Kong (HK)

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

 ( 111 )  210.760

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Rt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, budapest

 ( 111 )  211.256

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

 ( 740 )  Dr. Kapossy Gizella ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  211.269

 ( 732 )  Csoki Nyugat Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  220.773

 ( 732 )  LISS PATRONGYÁRTÓ, TÖLTŐ ÉS FORGALMAZÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Répcelak (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Szentendre

 ( 111 )  221.426

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

 ( 740 )  Dr. Kapossy Gizella ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  232.596

 ( 732 )  Katona Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kátai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  236.655

 ( 732 )  Fémalk Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold ügyvéd, Győr

A rovat 34 darab közlést tartalmaz. 
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Képviselet megszűnése

 ( 111 )  210.823

 ( 732 )  Schóber Tamás Zsolt, Pécs (HU)

 ( 111 )  211.908

 ( 732 )  Vitafort Első Magyar Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt., Dabas (HU)

 ( 111 )  212.287

 ( 732 )  INNOVA-AQUA Kft., Budapest (HU)

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Képviselő név- és címváltozása

 ( 111 )  115.946

 ( 732 )  McIlhenny Co., Avery Island (Louisiana állam) (US)

 ( 111 )  123.949

 ( 732 )  Wrangler Apparel Corp. (Delaware állam törvényei szerint müködő vállalat), Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  137.868

 ( 732 )  THORN Lighting Ltd., London (GB)

 ( 111 )  137.894

 ( 732 )  Turtle Wax., Inc., Addison, IL 60101 (US)

 ( 111 )  137.895

 ( 732 )  Turtle Wax., Inc., Addison, IL 60101 (US)

 ( 111 )  137.896

 ( 732 )  Turtle Wax., Inc., Addison, IL 60101 (US)

 ( 111 )  137.990

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

 ( 111 )  138.000

 ( 732 )  Glen Raven Inc., Glen Raven, North Carolina (US)

 ( 111 )  138.938

 ( 732 )  Turtle Wax., Inc., Addison, IL 60101 (US)

 ( 111 )  145.970

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

 ( 111 )  179.368

 ( 732 )  Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG, Gallin (DE)

 ( 111 )  222.826

 ( 732 )  WALMARK a.s., Trinec (CZ)

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

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M305



A rovat 12 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  115.470

 ( 732 )  Schneider Electric Systems USA, Inc., Foxboro (US)

 ( 111 )  115.731

 ( 732 ) UNION CARBIDE CORPORATION (New York állam törvényei szerint működő vállalat), 185 North Seadrift

 TX (US)

 ( 111 )  124.101

 ( 732 )  Bridgestone Corp., Tokyo (JP)

 ( 111 )  124.199

 ( 732 )  Earth Corporation, Hyogo-ken (JP)

 ( 111 )  137.546

 ( 732 )  T.C. Pharmaceutical Industries Co. Ltd., Bangkok (TH)

 ( 111 )  137.547

 ( 732 )  T.C. Pharmaceutical Industries Co. Ltd., Bangkok (TH)

 ( 111 )  137.548

 ( 732 )  T.C. Pharmaceutical Industries Co. Ltd., Bangkok (TH)

 ( 111 )  137.894

 ( 732 )  Turtle Wax., Inc., Addison, IL 60101 (US)

 ( 111 )  137.895

 ( 732 )  Turtle Wax., Inc., Addison, IL 60101 (US)

 ( 111 )  137.896

 ( 732 )  Turtle Wax., Inc., Addison, IL 60101 (US)

 ( 111 )  138.938

 ( 732 )  Turtle Wax., Inc., Addison, IL 60101 (US)

 ( 111 )  139.465

 ( 732 )  JKN Universe, LLC, New York, New York (US)

 ( 111 )  177.219

 ( 732 )  CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  179.316

 ( 732 )  COMESTIBLES ALDOR S.A.S., Cali (CO)

 ( 111 )  179.333

 ( 732 )  COMESTIBLES ALDOR S.A.S, Cali (CO)

 ( 111 )  179.950
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 ( 732 )  WANSHIDA Reklám Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  180.436

 ( 732 )  Gertner Roland, Budaörs (HU)

 ( 111 )  181.241

 ( 732 )  Bárány László, Debrecen (HU)

 ( 111 )  181.262

 ( 732 )  Bárány László, Debrecen (HU)

 ( 111 )  186.444

 ( 732 )  Apple Inc., Cupertino CA (US)

 ( 111 )  194.580

 ( 732 )  Bach Flower Remedies Ltd., Wimbledon, London (GB)

 ( 111 )  196.687

 ( 732 )  ITV Studios Limited, London (GB)

 ( 111 )  208.211

 ( 732 )  SÁBALUX PROJECT Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.045

 ( 732 )  EDO-HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  210.223

 ( 732 )  HD Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Érd (HU)

 ( 111 )  210.224

 ( 732 )  HD Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Érd (HU)

 ( 111 )  210.564

 ( 732 )  Open Education LLC, Coral Gables, FL (US)

 ( 111 )  210.759

 ( 732 )  Balogh Norbert, Veresegyház (HU)

 Gál Péter, Budapest (HU)

 Mihók András, Csömör (HU)

 ( 111 )  210.977

 ( 732 )  Prizma Kulturális és Oktatási Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  211.047

 ( 732 )  Országos Veterán Labdarúgó Sport Egyesület, Budapest (HU)

 ( 111 )  211.125

 ( 732 )  Lemniszkáta Meseház Betéti Társaság, Keszthely (HU)

 ( 111 )  211.256

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  211.699

 ( 732 )  Duga Marcell, Pécs (HU)

 ( 111 )  212.047

 ( 732 )  Czinkóczky Implant Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.048

 ( 732 )  Czinkóczky Implant Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.149

 ( 732 )  Czinkóczky Implant Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.179

 ( 732 )  OLP-TECH Kft., Miskolc (HU)

 ( 111 )  212.521

 ( 732 )  Hegedűs Dental Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.522

 ( 732 )  Hegedűs Dental Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.543

 ( 732 )  COFIDIS Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)

 ( 111 )  214.157

 ( 732 )  SALLER-HUNGÁRIA Bt., Szeged (HU)

 ( 111 )  214.861

 ( 732 )  Szimita-Trade Kft., Újfehértó (HU)

 ( 111 )  215.601

 ( 732 )  ITV Studios Limited, London (GB)

 ( 111 )  221.426

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

 ( 111 )  222.745

 ( 732 )  Tálas Krisztián, Csákberény (HU)

 ( 111 )  227.177

 ( 732 )  WSZL Szállítmányozási és Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)

 ( 111 )  233.573

 ( 732 ) BIOPLANT-CHEMIE Biotechnológiai és Agrokémiai Fejlesztő-,és Mezőgazdasági Termelő Korlátolt

 Felelősségű Társaság, Szamosszeg (HU)

 ( 111 )  234.124

 ( 732 )  Komaság János, Bátorliget (HU)

 ( 111 )  236.730

 ( 732 ) BIOPLANT-CHEMIE Biotechnológiai és Agrokémiai Fejlesztő-, és Mezőgazdasági Termelő Kft., Szamosszeg
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 (HU)

A rovat 49 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 111 )  155.701

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.385

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.036

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.077

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.192

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  223.454

 ( 732 )  Dreamland Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  224.306

 ( 732 )  Dreamland Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  224.826

 ( 732 )  Dreamland Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  226.196

 ( 732 )  Dreamland Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  228.413

 ( 732 )  Dreamland Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

A rovat 10 darab közlést tartalmaz. 

Határozat/Döntés kijavítása

 ( 111 )  239.674

 ( 732 )  Millásreggeli Kft., Nagykovácsi (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Döntés visszavonása

 ( 111 )  209.922

 ( 732 )  Farkas Zoltán, Babarc (HU)
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A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 20 00420

 ( 731 )  Ódor Tünde, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 22 01297

 ( 731 )  Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 210 )  M 21 00800

 ( 731 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 21 04097

 ( 731 )  SUBAN Kéziműszer Hungary Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 22 01084

 ( 731 )  Póka Mária 33%, Érd (HU)

 Németh Piroska 33%, Budapest (HU)

 dr. Fehér Gabriella Anna 34%, Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  1.692.717

 ( 541 )  BERNER PUSHING THE LIMITS

 ( 511 )  35-37, 39-42

 ( 580 )  2022.11.03.

 ( 450 )  GAZ 42/2022

 ( 111 )  1.692.790

 ( 541 )  Collimate Capital

 ( 511 )  9, 35-36, 38, 41

 ( 580 )  2022.11.03.

 ( 450 )  GAZ 42/2022

 ( 111 )  1.692.791

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 35-36, 38, 41

 ( 580 )  2022.11.03.

 ( 450 )  GAZ 42/2022

 ( 111 )  1.693.012

  ( 546 )

 ( 511 )  3-12, 14-16, 18, 20-35, 40-44

 ( 580 )  2022.11.03.

 ( 450 )  GAZ 42/2022

 ( 111 )  1.693.087

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 17

 ( 580 )  2022.11.03.

 ( 450 )  GAZ 42/2022

 ( 111 )  1.693.124

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2022.11.03.

 ( 450 )  GAZ 42/2022

 ( 111 )  1.693.184

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

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W24



  

( 546 )

 ( 511 )  18

 ( 580 )  2022.11.03.

 ( 450 )  GAZ 42/2022

 ( 111 )  1.693.261

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2022.11.03.

 ( 450 )  GAZ 42/2022

 ( 111 )  1.693.410

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.11.03.

 ( 450 )  GAZ 42/2022

 ( 111 )  1.693.467

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.11.03.

 ( 450 )  GAZ 42/2022

 ( 111 )  1.693.562

 ( 541 )  METASMILE
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 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.11.03.

 ( 450 )  GAZ 42/2022

 ( 111 )  1.694.062

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 28, 38, 41-42

 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

 ( 111 )  1.694.110

  
( 546 )

 ( 511 )  3, 9, 14, 18, 24-25, 35

 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

 ( 111 )  1.694.217

  

( 546 )

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

 ( 111 )  1.694.223

 ( 541 )  DIEMME

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

 ( 111 )  1.694.246

 ( 541 )  DAGAFORS

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

 ( 111 )  1.694.249

 ( 541 )  DABAGLAX

 ( 511 )  5
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 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

 ( 111 )  1.694.250

 ( 541 )  DAGAXOM

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

 ( 111 )  1.694.265

 ( 541 )  GLORYSKYPCB

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

 ( 111 )  1.694.370

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 5, 29-30, 32, 35, 41, 44

 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

 ( 111 )  1.694.393

 ( 541 )  ARCH FIT

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

 ( 111 )  1.694.418

  

( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

 ( 111 )  1.694.564

  

( 546 )

 ( 511 )  29
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 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

 ( 111 )  1.694.705

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

 ( 111 )  1.694.714

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

 ( 111 )  1.694.719

  ( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

 ( 111 )  1.694.846

  ( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

 ( 111 )  1.694.929

  

( 546 )

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

 ( 111 )  1.695.047

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 8, 18, 21, 35

 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022
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 ( 111 )  1.695.208

  

( 546 )

 ( 511 )  41

 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

 ( 111 )  1.695.218

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 41

 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

 ( 111 )  1.695.309

  

( 546 )

 ( 511 )  12, 35

 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

 ( 111 )  1.695.430

  

( 546 )

 ( 511 )  16

 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

 ( 111 )  1.695.463

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

 ( 111 )  1.695.483

 ( 541 )  TIPSY TWIRL

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

 ( 111 )  1.695.514
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( 546 )

 ( 511 )  29-31

 ( 580 )  2022.11.10.

 ( 450 )  GAZ 43/2022

A rovat 36 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  1.433.081

 ( 151 )  2023.01.09.

 ( 111 )  1.499.022

 ( 151 )  2023.01.09.

 ( 111 )  1.544.463

 ( 151 )  2023.01.09.

 ( 111 )  1.573.958

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.612.748

 ( 151 )  2023.01.09.

 ( 111 )  1.662.725

 ( 151 )  2023.01.09.

 ( 111 )  1.662.753

 ( 151 )  2023.01.09.

 ( 111 )  1.662.760

 ( 151 )  2023.01.09.

 ( 111 )  1.662.879

 ( 151 )  2023.01.09.

 ( 111 )  1.662.957

 ( 151 )  2023.01.09.

 ( 111 )  1.662.983

 ( 151 )  2023.01.09.

 ( 111 )  1.662.992

 ( 151 )  2023.01.09.

 ( 111 )  1.663.085

 ( 151 )  2023.01.09.

 ( 111 )  1.663.139

 ( 151 )  2023.01.09.

 ( 111 )  1.663.231

 ( 151 )  2023.01.09.

 ( 111 )  1.665.530

 ( 151 )  2023.01.31.
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 ( 111 )  1.668.870

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 111 )  1.669.040

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 111 )  1.669.176

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 111 )  1.669.187

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 111 )  1.669.220

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 111 )  1.669.290

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 111 )  1.669.331

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 111 )  1.669.475

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 111 )  1.669.583

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 111 )  1.669.638

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 111 )  1.669.713

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 111 )  1.669.779

 ( 151 )  2023.01.31.

 ( 111 )  1.671.280

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.671.282

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.671.283

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.671.302

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.671.395

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.671.623
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 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.671.691

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.671.692

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.671.693

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.671.694

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.671.695

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.671.784

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.671.787

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.671.805

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.671.821

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.671.848

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.671.863

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.671.916

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.671.926

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.672.241

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.672.242

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.672.282

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.672.293

 ( 151 )  2023.02.01.
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 ( 111 )  1.672.310

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.672.468

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.672.600

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.672.684

 ( 151 )  2023.02.01.

 ( 111 )  1.672.757

 ( 151 )  2023.02.01.

A rovat 56 darab közlést tartalmaz. 
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