
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 21 01166

 ( 220 ) 2021.03.18.

 ( 731 )  Cahs Kereskedelmi és Szolgáltaó Bt., Debrecen (HU)

 ( 541 ) Múzsa Kiadó

 ( 511 )  16    Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz;

nyomtatott anyagok, papír-írószeráru és tanszerek; könyvek; nyomdaipari termékek; nyomtatott anyagok oktatási

 célokra.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 41    Könyvkiadás; könyvek elektronikus megjelentetése, közzététele; könyvtári szolgáltatások; lap- és

könyvszerkesztés; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve

 szövegek írása.

 ( 210 ) M 21 03640

 ( 220 ) 2021.10.22.

 ( 731 )  Kopaszi Gát Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dávid László és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BudaPart

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  36    Ingatlanügyletek; biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

  37    Építkezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 00484

 ( 220 ) 2022.02.17.

 ( 731 )  Barfshop Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BARFSHOP

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők állatok számára; diétás ételek állatorvosi használatra;

gyógyhatású állateledel; gyógyhatású ételkészítmények állatoknak; gyógyászati élelmiszer-adalékok

állatgyógyászati alkalmazásra; probiotikus baktérium formulák állatgyógyászati használatra;

takarmány-kiegészítők állatgyógyászati célokra; táplálékkiegészítők haszonállateledelekhez; vitamin kiegészítők

állatok számára; vitaminok állatok számára; vitaminos és ásványi élelmiszer-kiegészítők házikedvencek számára;

állatorvosi használatra kialakított diétás szerek; ásványi kiegészítők haszonállatok etetéséhez; ásványi

táplálékkiegészítők állatoknak; étrend- és táplálékkiegészítők állatgyógyászati célokra; étrend-kiegészítők házi

kedvencek számára jutalomfalatkák formájában; étrend-kiegészítők házi kedvenceknek; állatok fertőtlenítésére

szolgáló fürdőkészítmények; étvágynövelők állatoknak; gyógyszerek állatorvosi célokra; gyógyászati

 állateledel-adalékok; zsírok állatgyógyászati célokra.

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

takarmányok állatoknak; bálázott, levegőn szárított széna; szalma; széna; csirkehússal ízesített kutyaeledelek;

aktív száraz élesztő állatoknak; csontok kutyáknak; darabokból álló állateledelek, állati táplálékok; állateledelek

(kekszfélék); állati takarmány; állati takarmány készítmények; állati eledel olajos magvakból; állati

takarmányként használatos természetes rizs; állati táplálékok, takarmányok granulátum, pellet formájában; állatok

elválasztásához használt táplálékok, takarmányok; feldolgozott gabonafélék állati fogyasztásra; édes kekszek

állati fogyasztásra; gyűrű formájú kutyaeledelek; gyűrű formájú macskaeledelek; hal alapú vagy halból álló

macskaeledelek; gabonatermékek állati fogyasztásra; italok házikedvencek részére; italok macskáknak;
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jutalomkekszek macskáknak; kölyökkutya eledelek; konzerv táplálékok macskáknak; konzervek vagy tartósított

ételek állatoknak; kutya jutalomfalatok; kutyaeledel konzervek; kutyaeledelek; kutyaeledelek (kekszfélék);

kutyaitalok; kölyökkutya kekszek; macska jutalomfalatok; macskaeledelek; marhahússal ízesített kutyaeledelek;

malátakivonatok állati fogyasztásra; marhahúst tartalmazó kutyaeledelek; marhahúst tartalmazó macskaeledelek;

marhahússal ízesített macskaeledelek; májat tartalmazó kutyaeledelek; májat tartalmazó macskaeledelek; májjal

ízesített kutyaeledelek; májjal ízesített macskaeledelek; rágcsálnivaló táplálék házi kedvenceknek; rágócsont

 kutyáknak.

 35    Állateledellel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állateledellel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; állatgyógyászati eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatgyógyászati

eszközökkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott higiéniás

berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott higiéniás

berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatápolásra használt készítményekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott szépségápoló berendezésekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott szépségápoló berendezésekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatorvosi cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

állatorvosi cikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatorvosi készítményekkel és cikkekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatápolásra használt készítményekkel kapcsolatos

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00753

 ( 220 ) 2022.03.19.

 ( 731 )  Somogyi Noémi, Budapest (HU)

 Farkas László, Kétegyháza (HU)

 ( 740 )  Somogyi Noémi, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra;

árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök

segítségével, az úgynevezett teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is; audio-vizuális bemutatók

előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; információk összegyűjtése és bevitele számítógépes adatbázisokba;

információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése és rendezése; információk számítógépes

adatbázisokba gyűjtése; online adatfeldolgozási szolgáltatások; rendelési listák számítógépesített összeállítása;

kereskedelmi információk gyűjtése; kereskedelmi információk összeállítása; kereskedelmi információk szerzése;

 építőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00938

 ( 220 ) 2022.04.07.

 ( 731 )  Pharma Cloud Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kálóczy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek

 és eszközök.

  35    Üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 128. évfolyam 4. szám, 2023.02.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M313



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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

 fejlesztés; saját fejlesztésű szoftver telepítése; bejelentő által fejlesztett szoftverek paraméterezése.

 ( 210 ) M 22 01217

 ( 220 ) 2022.05.09.

 ( 731 )  Dataxo Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Matching

 ( 511 )  35    Üzleti számlázási szolgáltatások; adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; üzleti

segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; irodai tevékenységek szolgáltatásai; könyvvitel,

 könyvelés, könyvvizsgálat; üzleti számlakezelés; számlabemutatási szolgáltatások.

 36    Számlaegyesítés; pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; pénzügyi átutalások és tranzakciók, fizetési

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01231

 ( 220 ) 2022.05.10.

 ( 731 )  Szegedi Tünde Erika, Nyírbátor (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; lisztek és más gabonakészítmények; péksütemények és

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

 sütőporok.

 ( 210 ) M 22 01467

 ( 220 ) 2022.06.02.

 ( 731 )  Miskolci Egyetem, Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Kulcstartók, kitűzők, autós jelek, gombok nemesfémből.

 16    Nyomtatott kiadványok, könyvek, jegyzetek, publikációk; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

kivételével); papír-írószer áruk, naptárak, fényképek, naplók, noteszok, képeslapok, pecsétbélyegzők, füzet, toll,

írószerek, jegyzettömb; papír, karton; jegyek, kártyák, katalógusok, brosúrák, mappák, papírszatyrok,

papírdobozok, papírtasakok, csomagolópapírok, nyomtatványok, nyomtatott publikációk, kották, nyomtatott

reklámanyagok, nyomtatott papír ajándéktárgyak, mappák, papírszalvéták, könyvjelzők; nyomdaipari termékek;

könyvkötészeti anyagok; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek

részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); csomagolásra szolgáló műanyag tasakok, fóliák,

 műanyagból készült szatyrok; nyomdabetűk; klisék.

  21    Étkészletek, tányérok, poharak, bögrék, korsók.
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  24    Zászlók textilből vagy műanyagból, textiláruk-foltok.

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

 ( 210 ) M 22 01468

 ( 220 ) 2022.06.02.

 ( 731 )  Miskolci Egyetem, Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Kulcstartók, kitűzők, autós jelek, gombok nemesfémből.

 16    Nyomtatott kiadványok, könyvek, jegyzetek, publikációk; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

kivételével); papír-írószer áruk, naptárak, fényképek, naplók, noteszok, képeslapok, pecsétbélyegzők, füzet, toll,

írószerek, jegyzettömb; papír, karton; jegyek, kártyák, katalógusok, brosúrák, mappák, papírszatyrok,

papírdobozok, papírtasakok, csomagolópapírok, nyomtatványok, nyomtatott publikációk, kották, nyomtatott

reklámanyagok, nyomtatott papír ajándéktárgyak, mappák, papírszalvéták, könyvjelzők; nyomdaipari termékek;

könyvkötészeti anyagok; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek

részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); csomagolásra szolgáló műanyag tasakok, fóliák,

 műanyagból készült szatyrok; nyomdabetűk; klisék.

  21    Étkészletek, tányérok, poharak, bögrék, korsók.

  24    Zászlók textilből vagy műanyagból, textiláruk-foltok.

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

 ( 210 ) M 22 01469

 ( 220 ) 2022.06.02.

 ( 731 )  Miskolci Egyetem, Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Kulcstartók, kitűzők, autós jelek, gombok nemesfémből.

 16    Nyomtatott kiadványok, könyvek, jegyzetek, publikációk; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

kivételével); papír-írószer áruk, naptárak, fényképek, naplók, noteszok, képeslapok, pecsétbélyegzők, füzet, toll,

írószerek, jegyzettömb; papír, karton; jegyek, kártyák, katalógusok, brosúrák, mappák, papírszatyrok,

papírdobozok, papírtasakok, csomagolópapírok, nyomtatványok, nyomtatott publikációk, kották, nyomtatott

reklámanyagok, nyomtatott papír ajándéktárgyak, mappák, papírszalvéták, könyvjelzők; nyomdaipari termékek;

könyvkötészeti anyagok; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek

részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); csomagolásra szolgáló műanyag tasakok, fóliák,

 műanyagból készült szatyrok; nyomdabetűk; klisék.

  21    Étkészletek, tányérok, poharak, bögrék, korsók.

  24    Zászlók textilből vagy műanyagból, textiláruk-foltok.

  25    Ruházati cikkek, pólók, nyakkendők, sálak, sapkák, nyakpánt.
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 ( 210 ) M 22 01470

 ( 220 ) 2022.06.02.

 ( 731 )  Miskolci Egyetem, Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Kulcstartók, kitűzők, autós jelek, gombok nemesfémből.

 16    Nyomtatott kiadványok, könyvek, jegyzetek, publikációk; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

kivételével); papír-írószer áruk, naptárak, fényképek, naplók, noteszok, képeslapok, pecsétbélyegzők, füzet, toll,

írószerek, jegyzettömb; papír, karton; jegyek, kártyák, katalógusok, brosúrák, mappák, papírszatyrok,

papírdobozok, papírtasakok, csomagolópapírok, nyomtatványok, nyomtatott publikációk, kották, nyomtatott

reklámanyagok, nyomtatott papír ajándéktárgyak, mappák, papírszalvéták, könyvjelzők; nyomdaipari termékek;

könyvkötészeti anyagok; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek

részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); csomagolásra szolgáló műanyag tasakok, fóliák,

 műanyagból készült szatyrok; nyomdabetűk; klisék.

  21    Étkészletek, tányérok, poharak, bögrék, korsók.

  24    Zászlók textilből vagy műanyagból, textiláruk-foltok.

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

 ( 210 ) M 22 01471

 ( 220 ) 2022.06.02.

 ( 731 )  Miskolci Egyetem, Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Kulcstartók, kitűzők, autós jelek, gombok nemesfémből.

 16    Nyomtatott kiadványok, könyvek, jegyzetek, publikációk; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

kivételével); papír-írószer áruk, naptárak, fényképek, naplók, noteszok, képeslapok, pecsétbélyegzők, füzet, toll,

írószerek, jegyzettömb; papír, karton; jegyek, kártyák, katalógusok, brosúrák, mappák, papírszatyrok,

papírdobozok, papírtasakok, csomagolópapírok, nyomtatványok, nyomtatott publikációk, kották, nyomtatott

reklámanyagok, nyomtatott papír ajándéktárgyak, mappák, papírszalvéták, könyvjelzők; nyomdaipari termékek;

könyvkötészeti anyagok; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek

részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); csomagolásra szolgáló műanyag tasakok, fóliák,

 műanyagból készült szatyrok; nyomdabetűk; klisék.

  21    Étkészletek, tányérok, poharak, bögrék, korsók.

  24    Zászlók textilből vagy műanyagból, textiláruk-foltok.

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

 ( 210 ) M 22 01506

 ( 220 ) 2022.06.07.
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 ( 731 )  Király Lajos, Gyöngyös (HU)

 ( 541 ) Ülj le a problémával, állj fel a megoldással!

 ( 511 )   41    Coaching; személyi coaching [képzés].

 ( 210 ) M 22 01593

 ( 220 ) 2022.06.20.

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

 Szabó Márta 33%, Kistarcsa (HU)

 Katona Katalin 33%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Berényi Krisztina, Budapest

 ( 541 ) DÁMIA Szexterápia

 ( 511 )   44    Pszichológus szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01924

 ( 220 ) 2022.07.20.

 ( 731 )  Száraz Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kathy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NexStin

 ( 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.

 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; alternativ

vitarendezési szolgáltatások; betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; biztonsági zárak kinyitása;

előírásoknak való megfelelés ellenőrzése; engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás keretében; értesítés

jogi eljárásról; genealógiai kutatás; gyógyászati vészjelző-megfigyelés; horoszkóp készítés; horoszkópos

tanácsadás; internetes domain-nevek bérbeadása; jogi dokumentumok elkészítése; jogi fetügyeleti szolgáltatások;

jogi képviseleti szolgáltatások; jogi kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások szerződések

tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi

tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; kártyavető szolgáltatások; képviselet jogvitákban [jogi

szolgáitatások]; közbenjárás; létesítmények biztonsági őrzése távoli megfigyelő rendszerekkel; licenszekkel

kapcsolatos jogi szolgáltatások; őrző-védő szolgáltatások; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése

[jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; szellemi tulajdon

licenszelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; személyes háttéradatok vizsgálata; személyes

levelezési szolgáltatások; személyi stílustanácsadás; személyre szóló jóslás tarot kártyából; szerzői jogok

 kezelése; tulajdonátruházási szolgáltatások [jogi szolgáltatások].

 ( 210 ) M 22 01988

 ( 220 ) 2022.08.01.

 ( 731 )  Luo Jiandong, Budapest (HU)

 ( 541 ) BI BOW NOODLE

 ( 511 )   43    Ételkészítés, étel és ital szolgáltatás, ételek díszítése.

 ( 210 ) M 22 02006

 ( 220 ) 2022.08.03.

 ( 731 )  KÉSZ Holding Zrt., Kecskemét (HU)
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 ( 740 )  Dr. Marton Pál, Budapest

 ( 541 ) Paks III

 ( 511 )  4    Megújuló energiaforrásokból nyert elektromos áram.

  40    Energiatermelés erőművekben.

 ( 210 ) M 22 02148

 ( 220 ) 2022.08.22.

 ( 731 )  Korálky.cz s.r.o., Prága (CZ)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 ) MANUMI

 ( 511 ) 2    Tinktúrák,színezőanyagok, festőanyagok és tinták; bevonóanyagok (festékek), festékek és lemosók; lakkok,

 fénymázak, és ezeknek a termékeknek ebbe az áruosztályba tartozó adalékanyagai.

 14    Ékszerek, cabochonok, igazgyöngyök és nemesfémek, és ezek utánzatai; ékszerekből, nemesfémekből vagy

ékkövekből készült termékek és ezek utánzatai; nemesfémekből, félnemes fémekből készült vagy azokkal bevont

szobrok és szobrocskák és ezek utánzatai; nemesfémekből, félnemes fémekből készült vagy azokkal bevont

díszek és ezek utánzatai; érmék és nemesfémekből készült jelvények; nemesfémekből készült műalkotások,

ékszerdobozok és díszdobozok órákhoz, kulcstartó gyűrűk és kulcstartó láncok és mindezekhez függők; ezeknek

 a termékeknek ebbe az áruosztályba tartozó részei és tartozékai, kellékei.

 16    Papír és karton, nyomtatványok és papír-írószer áruk és oktató jellegű papíráruk; író- és bélyegző eszközök;

javító és törlő eszközök; oktatási felszerelések; felszerelések nyomtatáshoz és könyvkötéshez; ragasztók irodai és

otthoni célokra; papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és

tárolásához; dekorációs és művészeti anyagok és hordozók és média, művészeti, kézműves és modellező

eszközök; művészeti alkotások és szobrocskák papírból és kartonból, építészmodellek; eldobható papír termékek,

így pergamen papír, krepp-papír, kraft papír, papír vizuális motivumokkal és effektekkel, egyéb művészeti

 papírok.

 17    Akrilgyanták [félkész termékek]; félig megmunkált akrilüveg; rugalmas fonalak nem textilipari használatra;

nyers vagy félig feldolgozott kaucsuk; gumi, nyers vagy félig feldolgozott állapotban; gumi; félig megmunkált

organikus üveg; műanyag, félig feldolgozott; műszálak nem textilipari használatra; műanyag szálak 3D-s

nyomtatáshoz; ragasztószalagok, nem orvosi, papíripari vagy háztartási célokra; szigetelőszalagok; félig

feldolgozott szintetikus gyanták; elasztomerek, félig megmunkált műanyagból anyagok; ragasztószalagok,

 ragasztócsíkok, tapaszok és filmek.

 20    Műasztalosipari termékek [bútorok]; hímzőkeretek; fonott áruk; borostyán; gyöngyház nyers vagy félig

 megmunkált állapotban.

 35    Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások a következő árukkal kapcsolatban: a 2. áruosztályba

tartozó tinktúrák, színezőanyagok, festőanyagok és tinták, bevonóanyagok (festékek), festékek és lemosók,

lakkok, fénymázak, és ezeknek a termékeknek az ebbe az áruosztályba tartozó adalékanyagai; a nemzetközi 14.

áruosztályba tartozó ékszerek, cabochonok, igazgyöngyök és nemes fémek, és ezek utánzatai, ékszerekből,

nemesfémekből vagy ékkövekből készült termékek és ezek utánzatai, nemes fémekből, félnemes fémekből, és

kőből készült vagy azokkal bevont szobrok és szobrocskák és ezek utánzatai, nemes fémekből, félnemes

fémekből, és kőből készült vagy azokkal bevont díszek és ezek utánzatai, érmék és nemes fémekből készült

jelvények, nemes fémekből készült műalkotások, ékszerdobozok és díszdobozok órákhoz, kulcstartó gyűrűk és

kulcstartó láncok és mindezekhez függők, ezeknek a termékeknek a 14. áruosztályba tartozó részei és tartozékai,

kellékei; a 16. áruosztályba tartozó papír és karton, nyomtatványok és papír-írószer áruk és oktató jellegű

papíráruk, író- és bélyegző eszközök, javító és törlő eszközök, oktatási felszerelések, felszerelések nyomtatáshoz

és könyvkötéshez, ragasztók irodai és otthoni célokra, papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és

cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához; dekorációs és művészeti anyagok és hordozók és média,

művészeti, kézműves és modellező eszközök; művészeti alkotások és szobrocskák papírból és kartonból,

építészmodellek, eldobható papír termékek, így pergamen papír, krepp-papír, kraft papír, papír vizuális
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motívumokkal és effektekkel, egyéb művészeti papírok; a 17. áruosztályba tartozó akrilgyanták [félkész

termékek], félig megmunkált akrilüveg, rugalmas fonalak nem textilipari használatra, nyers vagy félig

feldolgozott kaucsuk, gumi, nyers vagy félig feldolgozott állapotban, gumi, félig megmunkált organikus üveg,

műanyag, félig feldolgozott, műszálak nem textilipari használatra, műanyag szálak 3D-s nyomtatáshoz,

ragasztószalagok, nem orvosi, papíripari vagy háztartási célokra, szigetelőszalagok, félig feldolgozott szintetikus

gyanták, elasztomerek, félig megmunkált műanyagból anyagok, ragasztószalagok, ragasztócsíkok, tapaszok és

filmek; a 20. áruosztályba tartozó műasztalosipari termékek [bútorok], hímzőkeretek, fonott áruk, borostyán,

 gyöngyház nyers vagy félig megmunkált állapotban.

 ( 210 ) M 22 02189

 ( 220 ) 2022.08.26.

 ( 731 )  Unicon Ruházati és Szolgáltató Zrt., Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Felsőruházat; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk

(2); kész bélések (ruházat részei); készruhák; kesztyűk; kezeslábasok (felsőruházat); kötényruhák; mellények;

muffok [ruházat]; műbőr ruházat; övek [ruházat]; parkák; pelerinek; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék];

pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sapkák; selyemövek,

vállszalagok; skortok [sportszoknyák]; strandruházat; svájcisapkák, barettek; szoknyák; szőrmebéléses kabátok;

 szövetkabátok, felöltők.

 ( 210 ) M 22 02252

 ( 220 ) 2022.08.31.

 ( 731 )  Rezsnyák Péter, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) SzakiEllenőr

 ( 511 )  42    Magasépítéssel kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások; műszaki mérnöki tevékenység; műszaki

jelentések készítése; műszaki, mérnöki felmérések; műszaki jelentések, beszámolók készítése; minőségbiztosítási

szolgáltatások nyújtása; minőségbiztosítási konzultáció, tanácsadás; minőségbiztosítási és hitelesítési

szolgáltatások; folyamatkövetés minőségbiztosítás céljából; építészeti és mérnöki szolgáltatások; építészeti

konzultáció; építészeti beszámolók készítése; építészeti szaktanácsadás; építészeti szolgáltatás; építészeti

szolgáltatások; építészeti szolgáltatások építészeti tervek kidolgozásához; építészeti szolgáltatások épületek

tervezéséhez; építészeti tanácsadó szolgáltatások; építészeti tervek készítése; építészeti tervezés; építészeti

tervezési szolgáltatások; építészeti tervezéssel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; építészeti tervezéssel

kapcsolatos tájékoztatás weboldalon keresztül; építészeti tervező szolgáltatások; építészeti tervkészítés; építészeti

tervrajzok készítésével kapcsolatos konzultáció; építészettel kapcsolatos jelentések készítése; építészettel

kapcsolatos tervezési szolgáltatások; építészettel kapcsolatos szaktanácsadás; konzultációs szolgáltatások az

építészettel kapcsolatban; konzultációs szolgáltatások az építészeti tervezés területén; tanácsadás az építészet és

építészeti tervezés területén; tanácsadási szolgáltatások az építészettel kapcsolatban; műszaki projekttanulmányok

 az építészet területén.

 ( 210 ) M 22 02285

 ( 220 ) 2022.09.06.

 ( 731 )  A-base Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

 ( 541 ) KÖNNYÍTS KÖNNYEDÉN!

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők, kúpok, hashajtók, gyógyhatású készítmények székrekedés, aranyér és végbélrepedés

 ellen.

  10    Székelést segítő és székeléssel, tisztálkodással kapcsolatos terápiás eszközök és segédeszközök.
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  16    Írott, nyomtatott információs anyagok, könyvek, munkafüzetek, matricák.

 41    Egészégmegőrzéssel kapcsolatos online hírlevelek; egészségmegőrzéssel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; személyes megjelenéshez kötött egészségügyi oktatás, képzés, tréningek; online egészségügyi

oktatás, képzés, tréningek online videók, hanganyagok, webináriumok, hírlevelek formájában; online és

személyes megjelenéshez kötött egészségügyi tárgyú szakmai képzések, tréningek, coaching; tréningek

 biztosítása.

 44    Egészségügyi információk nyújtása; egészségügyi tanácsadás személyesen és online; életmód-tanácsadás

egészségügyi célokra; dietetikai tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; online orvosi információk szolgáltatása; fizikai

vizsgálatokra vonatkozó tájékoztatás; egészségfelmérési vizsgálatok; egészségügyi vizsgálatok, tesztek orvosi

célokra; egészségügyi vizsgálatok, állapotfelmérés személyesen és online; orvosi terápiás szolgáltatások; orvosi

szolgáltatások online biztosítása; életmód programokkal kapcsolatos orvosi szolgáltatások; gyógytornával

kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások; pszichológiai vizsgálatok, tesztek orvosi célokra; tanácsadás

egészségügyi problémák pszichológiai kezelésével kapcsolatban; masszázs szolgáltatások; mozgásterápiás

 szolgáltatások egészégügyi problémák kezelésére.

 ( 210 ) M 22 02298

 ( 220 ) 2022.09.07.

 ( 731 )  Green Blood Funkcionális Élelmiszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Fót (HU)

 ( 740 )  Piros Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A megőrzött egészség nagyobb kincs, mint a legyőzött betegség - Viva Natura

 ( 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).

 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].

 ( 210 ) M 22 02321

 ( 220 ) 2022.09.08.

 ( 731 )  Dr. Hizsák Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 ) Duna Legal

 ( 511 )   45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02436

 ( 220 ) 2022.09.21.

 ( 731 )  Péterffy Attila, Pécs (HU)

 ( 541 ) Pécsiség mindenkor

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

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

 45    Jogsegély szolgáltatások; konzultáció személyes kapcsolatok terén; lobbizási szolgáltatások kivéve

kereskedelmi célokra; mentorálás [szellemi]; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; politikai információs

szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs szolgáltatások;
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politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai összejövetelek

 szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 02437

 ( 220 ) 2022.09.21.

 ( 731 )  Szabella Sándor, Budapest (HU)

 ( 541 ) FORNI DI NAPOLI

 ( 511 )   43    Vendéglátás; pizzéria.

 ( 210 ) M 22 02480

 ( 220 ) 2022.09.25.

 ( 731 ) FRACTAL COLORS Élelmiszer-, és -adalék gyártó, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Csömör (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 ) JustDust

 ( 511 ) 2    Színezékek/festékek; élelmiszer-színezékek; színezékek festékekhez; fixálóanyagok színezékekhez; sűrítők

színezékekhez; szintetikus festékek, színezékek; színezékek élelmiszerek gyártásához; élelmiszer-színezékek és

 ételfestékek; vízbázisú színezékek festékek formájában; élelmiszer-színezőanyagként használt adalékok.

 ( 210 ) M 22 02519

 ( 220 ) 2022.09.28.

 ( 731 )  Kovács János, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Brandy.

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

 ( 210 ) M 22 02520

 ( 220 ) 2022.09.28.

 ( 731 )  Kovács János, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Likőrök.

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

 ( 210 ) M 22 02521

 ( 220 ) 2022.09.28.

 ( 731 )  KOVÁCS JÁNOS, KECSKEMÉT (HU)

 ( 740 )  Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét
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( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő gyümölcspárlatok.

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

 ( 210 ) M 22 02559

 ( 220 ) 2022.10.04.

 ( 731 )  Dr. Szökőcs András, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők; gyógyhatású olajok.

 44    Orvosi szolgáltatások; orvosi kezelési szolgáltatások; orvosi tanácsadási szolgáltatások; orvosi laboratóriumi

 szolgáltatások; orvosi diagnosztikai szolgáltatások; regeneráló orvosi szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02580

 ( 220 ) 2022.10.05.

 ( 731 )  Nagy Teodóra, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Állatgondozás.

 ( 210 ) M 22 02691

 ( 220 ) 2022.10.17.

 ( 731 )  Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Túri László, Sopron

 ( 541 ) For a Fresher World.

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 22 02692

 ( 220 ) 2022.10.17.

 ( 731 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Fehér borok, rozé borok, vörösborok, gyöngyözőborok, habzóborok, pezsgők, pet-nat, természetes édes

 borok, bioborok, narancsborok.

 35    Reklámozási, marketing- és promóciós szolgáltatások, nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és

 karbantartása.

  41    Borversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása.
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 ( 210 ) M 22 02722

 ( 220 ) 2022.10.19.

 ( 731 )  Geszlerné Szücs Klára Márta, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Kazó Mónika Klára, Pátka

  

( 546 )

 ( 511 )  40    Mintanyomás; minta nyomtatási szolgáltatás; képek tárgyakra való nyomtatása; fényképnyomtatás; díszítő

minták ajándékcsomagolásra való nyomtatása; fényképnyomtatási szolgáltatásokra vonatkozó információk

 biztosítása.

 ( 210 ) M 22 02746

 ( 220 ) 2022.10.21.

 ( 731 )  ASIS International, Inc. (A Corporation of the State of Delaware, U.S.A.), Alexandria, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) ASIS HUNGARY

 ( 511 )  35    Egyesületi szolgáltatások, nevezetesen biztonsági szakemberek érdekeinek támogatása; kiállítások (vásárok)

szervezése és lebonyolítása fizikai, vállalati, vállalkozási,kiberinformatikai és kormányzati biztonság, valamint

 biztonságmenedzsment területén.

 41    Oktatási szolgáltatások, nevezetesen szemináriumok, órák, programok és workshopokszervezése és

lebonyolítása a fizikai, vállalati, vállalkozási, kiberinformatikai és kormányzatibiztonság, valamint

biztonságmenedzsment területén, továbbá az ezzel kapcsolatos anyagokterjesztése; oktatási szolgáltatások,

nevezetesen szabványosított oktatási vizsgákelőkészítése, adminisztrációja és értékelése a fizikai, vállalati,

 vállalkozási, kiberinformatikaiés kormányzati biztonság, valamint biztonságmenedzsment területén.

 42    Mások által nyújtott szolgáltatások tesztelése, elemzése és értékelése a tanúsításiszabványoknak való

megfelelés megállapítása céljából a fizikai, vállalati, vállalkozási,kiberinformatikai és kormányzati biztonság,

valamint biztonságmenedzsment területén;önkéntes szabványok kidolgozása biztonsági szakemberek számára a

fizikai, vállalati,vállalalkozási, kiberinformatikai és kormányzati biztonság, valamint

 biztonságmenedzsmentterületén.

 ( 210 ) M 22 02747

 ( 220 ) 2022.10.21.

 ( 731 )  ASIS International, Inc. (A Corporation of the State of Delaware, U.S.A.), Alexandria, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Egyesületi szolgáltatások, nevezetesen biztonsági szakemberek érdekeinek támogatása; kiállítások (vásárok)

szervezése és lebonyolítása fizikai, vállalati, vállalkozási, kiberinformatikai és kormányzati biztonság, valamint

 biztonságmenedzsment területén.

 41    Oktatási szolgáltatások, nevezetesen szemináriumok, órák, programok és workshopokszervezése és

lebonyolítása a fizikai, vállalati, vállalkozási, kiberinformatikai és kormányzatibiztonság, valamint

biztonságmenedzsment területén, továbbá az ezzel kapcsolatos anyagokterjesztése; oktatási szolgáltatások,

nevezetesen szabványosított oktatási vizsgákelőkészítése, adminisztrációja és értékelése a fizikai, vállalati,

 vállalkozási, kiberinformatikaiés kormányzati biztonság, valamint biztonságmenedzsment területén.

 42    Mások által nyújtott szolgáltatások tesztelése, elemzése és értékelése a tanúsításiszabványoknak való
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megfelelés megállapítása céljából a fizikai, vállalati, vállalkozási, kiberinformatikai és kormányzati biztonság,

valamint biztonságmenedzsment területén; önkéntes szabványok kidolgozása biztonsági szakemberek számára a

fizikai, vállalati, vállalalkozási, kiberinformatikai és kormányzati biztonság, valamint biztonságmenedzsment

 területén.

 ( 210 ) M 22 02768

 ( 220 ) 2022.10.25.

 ( 731 )  Q-Game Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 541 ) Kerekerdő Rendezvényház

 ( 511 )  43    Bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges alkalmakra;

esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; konferenciatermek biztosítása; közösségi központok biztosítása

 társasági összejövetelekhez és találkozókhoz; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek].

 ( 210 ) M 22 02803

 ( 220 ) 2022.10.27.

 ( 731 )  Deák Antal, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bodó Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Gépjárművel történő szállítási szolgáltatások; gépkocsival történő szállítási szolgáltatások; közúti szállítás;

szárazföldi szállítás; a szállítással kapcsolatos információk nyújtása; áruszállítással kapcsolatos információs

szolgáltatások; gépjárművel történő szállítással kapcsolatos tájékoztatási szolgáltatások; bútorok szállítása

tehergépkocsival; bútormozgatás; bútorszállítás; bútorszállítás, bútor fuvarozás; fuvarozás, áruszállítás;

rakomány, teher begyűjtése; szárazföldi áruszállítás; szállítmányozási, fuvarozási szolgáltatások; teherszállítás

 szárazföldi járművel; újrafelhasználható áruk gyűjtése [szállítás]; futár szolgáltatások; áruk begyűjtése.

 ( 210 ) M 22 02832

 ( 220 ) 2022.11.02.

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

 ( 740 )  Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Cooper csap és idomcsalád

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok; csőcsatlakozók fémből.

  11    Fürdőszobai vízvezeték szerelvények; fürdőszoba szerelvények.

 ( 210 ) M 22 02838

 ( 220 ) 2022.11.03.

 ( 731 )  Angyalok Konyhája Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Angels' Kitchen

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű gyorséttermi

szolgáltatások; étel és ital catering; étel biztosítása rászorulóknak [jótékonysági szolgáltatások]; étel és ital

catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek

számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali
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fogyasztásra; étkeztetési szolgáltatások szanatóriumok számára; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok

számára; étkeztetési szolgáltatások iskolák számára; étkeztetési szolgáltatások kórházak számára; étkeztetési

szolgáltatások rendezvénytermek számára; éttermek idegenforgalmi célokra; jótékonysági szolgáltatások,

nevezetesen étel és ital biztosítása; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; szállodai catering szolgáltatások;

élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás;

ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételrendelési szolgáltatások; éttermi tájékoztató

szolgáltatások; főzési tanácsadás; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; receptekkel

kapcsolatos tanácsadás; sütési technikákkal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások az

 étel és ital catering területén; gyógy- és wellness szállodai étkeztetés gyógy- és wellness étkeztetési tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 02857

 ( 220 ) 2022.11.06.

 ( 731 )  Legendás Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Búzasör; alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes sör; gluténmentes sör; ízesített sörök; kézműves

sörök; láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; söralapú koktélok; sör és alkoholmentes sör; sörök; sörbetek [italok];

 sörbetek italok formájában.

  33    Sörpárlat.

  40    Sörfőzés; sörfőző szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02868

 ( 220 ) 2022.11.07.

 ( 731 )  Csordás-Novák Mária, Pomáz (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 02872

 ( 220 ) 2022.11.07.

 ( 731 )  BillKiller Kft., Veszprém (HU)

 ( 541 ) Digitális rezsicsökkentés

 ( 511 ) 9    Számítástechnikai szoftverek mobiltelefonokhoz; szoftverek okostelefonokhoz; mobiltelefon-szoftverek;

 mobil szoftverek.

 ( 210 ) M 22 02876

 ( 220 ) 2022.11.08.

 ( 731 )  Szafi Products Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis István Zsolt, Budapest
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( 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); ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; folyékony

gyógynövényes táplálék-kiegészítők; gombakivonatokat tartalmazó táplálék-kiegészítők; gyógyászati célokra

alkalmas, keményítőből készült táplálék-kiegészítők; klausztrofóbia kezelésére szolgáló természetes

táplálék-kiegészítők; táplálék-kiegészítők állatgyógyászati célokra; táplálék-kiegészítők haszonállat-eledelekhez;

vitamintabletták; vitaminpótló tapaszok; vitaminos gumicukorkák; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők;

vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminok csecsemőknek; vitaminnal dúsított kenyér terápiás célokra;

vitaminnal dúsított italok gyógyászati célokra; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában;

vitaminkészítmények; vitamin kiegészítők vesedialízishez; vitamin kiegészítők; vitamin italok; vitamin- és

ásványianyag-készítmények; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitamin cseppek; vegyes

vitaminkészítmények; terhességi vitaminok; pezsgő vitamintabletták; folyékony vitaminkiegészítők; főleg

vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; D-vitamin készítmények; C-vitamin készítmények;

B-vitamin készítmények; A-vitamin készítmények; a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és

nyomelemekkel tápláló készítmények; gyógyszeres kiegészítők állati eledelhez; gyógyszeres táplálékkiegészítők;

készítmények adalékanyagokként élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra [gyógyszeres]; gyógyszerek állatorvosi

célokra; gyógyszerek és természetes gyógykészítmények; gyógyszeres egészségmegőrző készítmények;

gyógyszeres hajnövesztő szerek; gyógyszeres piperekészítmények; gyógyszerészeti készítmények

állatgyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények állatok számára; kapszulák gyógyszerekhez; ostyák,

kapszulák gyógyszerészeti célokra; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra; üresen árusított kapszulák

 gyógyszerekhez.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 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].

 32    Vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok]; vitaminokkal és ásványi

 sókkal dúsított alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok.

 ( 210 ) M 22 02878

 ( 220 ) 2022.11.08.

 ( 731 )  Földházi Roland Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) XPRO

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; információ és tanácsadás fogyasztóknak

(fogyasztói tanácsadás); áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; marketing; reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 128. évfolyam 4. szám, 2023.02.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M326



nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámfilmek előállítása; telemarketing szolgáltatások; üzletszervezési és

 üzletvezetési tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 02879

 ( 220 ) 2022.11.08.

 ( 731 )  EUROPEAN GLOBAL SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Soós Péter, Budapest

 ( 541 ) Tissan

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

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

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 22 02881

 ( 220 ) 2022.11.08.

 ( 731 )  Pataki Alexandra, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Borbélyüzletek; fodrászat; hajbeültetés; hajszínező szolgáltatások; szépségszalonok; hajvágás; hajmosás;

hajfonás; hajpótlás; hajkezelés; hajformázás; hajvisszaállítás; hajfonási szolgáltatások; hajápolási szolgáltatások;

hajregeneráló kezelések; kozmetikai hajkezelés; hajgöndörítő szolgáltatások; hajegyenesítő szolgáltatások;

hajmelírozási szolgáltatások; hajgyógyászati szolgáltatások; hajhosszabbítás, mint szolgáltatás; tájékoztatás a

hajformázás terén; hajápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; fodrászszalonok szolgáltatásai gyerekeknek; fodrászszalonok szolgáltatásai nőknek;

fodrászszalonok szolgáltatásai férfiaknak; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; fejbőrápolási

 szolgáltatások; mobil fodrászati szolgáltatások; alkalmi frizurák készítése; kreatív fodrászat.

 ( 210 ) M 22 02884

 ( 220 ) 2022.11.09.

 ( 731 )  Duna Hungária Építőipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. NAGY Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

 ( 541 ) Materix

 ( 511 )  35    Építőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építőanyagokkal kapcsolatos

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02886

 ( 220 ) 2022.11.09.

 ( 731 )  Duna Hungária Építőipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. NAGY Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Építőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építőanyagokkal kapcsolatos
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 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02887

 ( 220 ) 2022.11.09.

 ( 731 )  Duna Hungária Építőipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. NAGY Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Építőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építőanyagokkal kapcsolatos

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02890

 ( 220 ) 2022.11.09.

 ( 731 )  Koltai Viktor, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 ) VAUU Vitamin - Az egészséges kutyákért

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők állatok számára; kutya-vitamin.

 ( 210 ) M 22 02892

 ( 220 ) 2022.11.09.

 ( 731 )  BOOM Hypin Kft., Budapest (HU)

 WIM GROUP KFT., Budapest (HU)

 ( 541 ) FAME

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

 ( 210 ) M 22 02901

 ( 220 ) 2022.11.08.

 ( 731 )  Ficsor Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 ) RUSH & GO

 ( 511 )   32    Üdítőitalok.

 ( 210 ) M 22 02910

 ( 220 ) 2022.11.10.

 ( 731 )  Patricio Alejandro Pinto Salinas, Santiago De Chile (CL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvíz, üdítőitalok és egyéb alkoholmentes italok; erősítő és energizáló italok, izotóniás, hipertóniás

 vagy hipotóniás italok; készítmények, esszenciák és porok italok készítéséhez; sörök.

 ( 210 ) M 22 02912

 ( 220 ) 2022.11.10.

 ( 731 )  Elektro Profi Mobility Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Elektromosautó-töltők.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 128. évfolyam 4. szám, 2023.02.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M328



 ( 210 ) M 22 02918

 ( 220 ) 2022.11.10.

 ( 731 )  Eszesvin Kft., Csengőd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Bor.

 ( 210 ) M 22 02919

 ( 220 ) 2022.11.10.

 ( 731 )  BAJAPORT Sped Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kléger Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Ragasztók falicsempéhez.

2    Alapozók, primerek; bevonóanyagok (festékek); fabevonatok (festékek), fafestékek, fakonzerváló olajok;

fapácok; fapadló bevonatok; gipszhabarcs; mész, mészfesték (1); mész, mészfesték (2); színezőanyagok (1);

 színezőanyagok (2); zománcok festéshez.

 17    Ásványgyapot (szigetelőanyag); hangszigetelő anyagok; hőálló szigetelőanyagok; hőterjedést gátló

anyagok; nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez; szigetelőanyagok (1); szigetelőanyagok (2); szigetelő

 festékek; üveggyapot szigetelési célokra (1); üveggyapot szigetelési célokra (2).

 19    Bevonatok (építőanyagok); gipsz; gipszvakolat; habarcs építési célokra; nem fém építőanyag; tűzálló

 építőanyagok nem fémből.

 ( 210 ) M 22 02952

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 541 ) A Király

 ( 511 ) 9    Adathordozót tartalmazó készülékek vagy eszközök hang, mozgókép, adatok és információ

rögzítésére;animációs filmek/rajzfilmek; audiovizuális készülékek; audiovizuális oktató berendezések;

CD-lemezek, csak olvasható memórialemezek (CD-ROM-ok), digitális felvételek; digitális videólemezek/diszkek

(DVD-k); DVD-k és egyéb digitális adathordozók; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,

tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; elektronikus és digitális

publikációk, adathordozókon vagy más módon/eszközön rögzítve; adatfeldolgozó berendezések; elektronikus

könyvek és publikációk; elektronikus publikációk (letölthetők) felvételek rögzítésére alkalmas lemezek/diszkek;

félvezető technikával rögzített felvételek; filmek (mozgókép); hangfelvételek; hangkazetták; hangok, képek vagy

adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök;

hangszalagok; hologramok; interaktív CD-k ('CDI'-k); interneten és vezeték nélküli eszközökön keresztül

letölthető elektronikus játékok; játékszoftverek mobiltelefonokon és celluláris telefonokon történő használatra;

kazetták, készülékek és eszközök hang, mozgókép, videó és információ rögzítésére és lejátszására; floppy

lemezek; kompakt lemezek interaktív CD ROM-ok; kompakt lemezek/diszkek; lemez formájú kép- és/vagy

hanghordozók; lézer lemezek; lézerolvasóval olvasható lemezek; mágneses adathordozók, mágneses felvételek;

magneto-optikai felvételek; mozifilmek; multimédiás elektronikus publikációk (letölthetők), multimédiás

felvételek; multimédiás lemezek; multimédiás publikációk; műsoros kompakt lemezeken, DVD-ken és más

elektronikus és digitális adathordozókon rögzített játékok; műsoros lemezek/diszkek; optikai felvételek;
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programok; rögzített és letölthető média, számítógépek és számítógép perifériák; számítógépek játékok céljára;

számítógépes játékok; számítógépes szoftver alkalmazások mobil telefonokhoz, okos-telefonokhoz,

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

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

készülékek/berendezések; televízió készülékek; üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média videó CD-k

 (képlemezek), videó publikációk; videó-diszkek; videólemezek; videoszalagok.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

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

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és

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

[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; telemarketing szolgáltatások; teleshop

műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával

kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél

megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák
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biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és

összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand

 közvetítések.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkok szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása;

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

filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; hangfelvételek kölcsönzése;hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális

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

nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 210 ) M 22 02982

 ( 220 ) 2022.11.15.

 ( 731 )  Nagy István Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, ruházat, baseball sapka, sapka, felsőruházat, ingek, munkaruhák, pólók, pulóverek,

 kötények [ruházat], kötényruhák, trikók.

 33    Vermutok, bor alapú italok, alkoholos borok, égetett szeszesitalok, aperitifek, digesztívek [likőrök és

 szeszes italok], vermut alapú koktélok, vermut alapú likőrök, vermut alapú alkoholos italok (sörök kivételével).

 43    Bárszolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; étel és ital

 catering; kávéházak; vendéglátás.

 ( 210 ) M 22 02983
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 ( 220 ) 2022.11.15.

 ( 731 )  Nagy István Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MOENA WERMUT

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, ruházat, baseball sapka, sapka, felsőruházat, ingek, munkaruhák, pólók, pulóverek,

 kötények [ruházat], kötényruhák, trikók.

 33    Vermutok, bor alapú italok, alkoholos borok, égetett szeszesitalok, aperitifek, digesztívek [likőrök és

 szeszes italok], vermut alapú koktélok, vermut alapú likőrök, vermut alapú alkoholos italok (sörök kivételével).

 43    Bárszolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; étel és ital

 catering; kávéházak; vendéglátás.

 ( 210 ) M 22 02984

 ( 220 ) 2022.11.15.

 ( 731 )  Babits Krisztina, Szentendre (HU)

 ( 541 ) Hauszmann

 ( 511 )  36    Ingatlanügyletek; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanok

 kezelése és értékbecslése.

 ( 210 ) M 22 03001

 ( 220 ) 2022.11.16.

 ( 731 )  Luterán Péter, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Jámbor Tóth Kolláth Ügyvédi Iroda, Miskolc

  

( 546 )

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

 37    Építőipari szolgáltatások; állványzatok javítása; lefolyócsövek karbantartása és javítása; ereszcsatornák

karbantartása és javítása; szennyvíztelepek karbantartása és javítása; esőcsatornák karbantartása és javítása;

csővezetékek karbantartása és javítása; épületközművek karbantartása és javítása; tárolótartályok karbantartása és

javítása; gyűjtőtartályok karbantartása és javítása; daruk karbantartása és javítása; hőkövetés karbantartása és

javítása; padlózat karbantartása és javítása; járművek javítása és karbantartása; gépkocsik karbantartása és

javítása; vákuumszivattyúk javítása és karbantartása; lakóépületek javítása és karbantartása; csővezeték

rendszerek karbantartása és javítása; fűtési rendszerek karbantartása és javítása; épületek berendezéseinek

karbantartása és javítása; villámvédelmi rendszerek karbantartása és javítása; geotermikus berendezések

karbantartása és javítása; energiatermelő berendezések javítása és karbantartása; útépítő berendezések javítása és

karbantartása; útépítő gépek javítása és karbantartása; elektronikus berendezések javítása és karbantartása;

elektronikus készülékek javítása és karbantartása; mérőgépek és -eszközök javítása vagy karbantartása;

napenergia-termelő berendezések karbantartása és javítása; épületek részeinek és tartozékainak karbantartása és

javítása; gáz- és villamosenergia-berendezések javítása és karbantartása; épületek építésével, javításával és

karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; háztartási és konyhai készülékek karbantartása, szervizelése

és javítása; áramfejlesztő készülékek és berendezések karbantartása, szervizelése és javítása; építőgépek és

-berendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; építési állványzatok, munka-

és építési platformok javítása és karbantartása; áramelosztó vagy -szabályozó gépek és berendezések javítása

vagy karbantartása; gépjárművek és az azokhoz tartozó motorok javítása és karbantartása; elektromos

főzőeszközök és -berendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; integrált

áramkörök gyártására szolgáló gépek és rendszerek javítása vagy karbantartása; gépjárművek és azok

alkatrészeinek, valamint gépjárműmotorok és azok alkatrészeinek javítása és karbantartása; integrált áramkörök
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gyártására szolgáló gépek és rendszerek javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás;

 bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás.

 ( 210 ) M 22 03010

 ( 220 ) 2022.11.16.

 ( 731 )  Dr. Jánosi István, Budapest (HU)

 ( 300 )  1 2022.11.16. HU

  
( 546 )

 ( 511 )   11    Elektromos olajsütők, fritőzök.

 ( 210 ) M 22 03013

 ( 220 ) 2022.11.16.

 ( 731 )  Lucsik-Nagy Andrea, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Audio felvételek; audiovizuális felvételek; animált rajzfilmek mozifilmek formájában; exponált

mozgóképfilmek; filmek, mozgófilmek; hangfelvételek; hangoskönyvek; internetről letölthető digitális könyvek;

játékokat tartalmazó elektronikus kiadványok; internetről letölthető digitális zene; letölthető digitális fényképek;

 mozifilmek; podcastok; rajzfilmek; rögzített videók; videofelvételek; videofilmek.

 16    3D-s matricák, bármely felületre; ajándékcímkék; asztali irattartók, laptartók; asztali írószer tartó; asztali

könyöklők; asztali naptárak; ceruzahegyezők; címkék, matricák; dekoratív ceruzadíszek; dossziék, iratgyűjtők;

falinaptárak; irodaszerek; jegyzetfüzetek, noteszek; képeslapok, üdvözlőkártyák különböző alkalmakra; matricák;

naptárak; nyomtatott oktatási anyagok; papíráruk; színes ceruzák; színes tollak; színező ceruzák; színező

 könyvek; születésnapi üdvözlőkártyák; mesekönyvek.

  24    Ágy- és asztalneműk; ágytakarók, ágyterítők; ágytakarók, paplanok; ágytakarók, plédek.

 25    Alsónemű és hálóruházat; atlétikai ruházat; derékszíjak, övek; fürdőruha gyermekek számára;

gyereknadrágok; gyermek felsőruházat; gyermekruházat; babacipők; gyerek lábbelik; gyerekcipők, babacipők;

 gyermekcsizmák.

 28    Állatfigurák, mint játékszerek; baba játszószőnyegek; fából készült játékok; fejlesztő játékok

kisgyermekeknek; felfújható játékok; frizbik; golyójátékok; gumiból készült játékok; gumifigura játékok;

 gyűjthető játékfigurák; játék figurák; játék gyurma; játék léggömbök; játék nyomdakészletek; játékok.

 30    Csokoládé édességek; csokoládés édességek; cukorka (cukor); cukorkák; cukorkák [édességek];

 cukormentes édességek; édességek; mikrohullámú sütőben készíthető pattogatott kukorica; nyalókák.

  41    Játéktermek; játéktermek üzemeltetése; oktatás és tanítás.

 ( 210 ) M 22 03027

 ( 220 ) 2022.11.17.

 ( 731 )  Dávid Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lohn Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CLASSIC NOT PLASTIC

 ( 511 )   25    Pólók; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; trikók; zoknik.

 ( 210 ) M 22 03028

 ( 220 ) 2022.11.17.

 ( 731 )  SICHUAN YUANXING RUBBER CO., LTD., CHENGDU CITY, SICHUAN PROVINCE (CN)
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 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Elektromos járművek; gumiabroncsok gépjárművekhez; tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz; javító

felszerelések gumiabroncsbelsőkhöz; gumiabroncs foltozó tapaszok; futófelületek gumiabroncsok

újrafutózásához; belső gumiabroncstömlők; gumibelsők kerékpárokhoz; gumiabroncsok járműkerekekhez; tömör

 gumiabroncsok járműkerekekhez.

 ( 210 ) M 22 03029

 ( 220 ) 2022.11.17.

 ( 731 )  Kampler Éva, Szeged (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 03033

 ( 220 ) 2022.11.17.

 ( 731 )  FINAL SCORE MÉDIA Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bajcsay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; befolyásoló marketing; célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák];

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi rendezvények

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

számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és

rendezvények szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és

vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; kereskedelmi vásárok rendezése

és lebonyolítása; kereskedelmi vásárok rendezése; kirakatrendezés; kirakatrendezési szolgáltatások reklámozási

célokra; kirakatrendezési szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; közönségszolgálati [PR]

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; közvélemény-kutatási felmérések előkészítése; közvélemény-kutatási

felmérések tervezése; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; digitális hálózatok útján

nyújtott marketing szolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; keresőmotoros marketing szolgáltatások;

kreatív marketingterv kidolgozására irányuló szolgáltatások; kutatási szolgáltatások reklámozással és

marketinggel kapcsolatban; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos

szolgáltatások; marketing szolgáltatások; marketingügynökségi szolgáltatások; promóciós

marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; reklám és marketing szolgáltatások; reklámozási

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

szolgáltatások; üzleti marketing-konzultációs szolgáltatások; üzleti marketing szolgáltatások; mások számára

márkaidentitást létrehozó reklámszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; online hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay Per Click
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(PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; rádiós és televíziós reklámozás; hirdetési és reklámozási szolgáltatások

televíziós, rádiós, postai úton; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési

szolgáltatások; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő

kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámszövegek írása; reklámszövegek

publikálása; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások az interneten keresztül; reklámterjesztési

szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szponzorok

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

árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak

reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák

sportversenyekkel; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták

terjesztése; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs

szolgáltatások; előadások, prezentációk rendezése üzleti célokra; előadások, prezentációk rendezése kereskedelmi

célokra; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; e-sporteseményekhez

 kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások.

 41    Marketing ismeretekkel kapcsolatos előadási szolgáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok online publikálása; elektronikus sportversenyek szervezése; előadások rendezése; élő

előadások bemutatása; élő előadások szervezése és bemutatása; élő szórakoztató előadások bemutatása; zenés

előadások bemutatása; e-sport szolgáltatások; e-sportrendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalás és foglalási

szolgáltatások; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez; jegyfoglalás és

foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és sporttevékenységekhez, illetve -rendezvényekhez;

jegyinformációs szolgáltatások e-sporteseményekhez; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és

létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások az e-sportok területén;

fényképészet; fényképészeti filmvágás; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; fotóriportok készítése;

podcastek gyártása; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; rádiós és televíziós show-műsorok és

programok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportlétesítmények üzemeltetése;

sportpályák bérbeadása; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportversenyek rendezése;

sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; stúdiószolgáltatások; stúdiószolgáltatások

filmfelvételekhez; stúdiószolgáltatások televíziók számára; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; élő szórakoztatási szolgáltatások; interaktív szórakoztatási

szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; koncertek, mint szórakoztatási

szolgáltatások; online jegyirodai szolgáltatások szórakoztatási célokra; online szórakoztatási szolgáltatások

biztosítása bajnokságok formájában; online szórakoztatási szolgáltatások biztosítása fantáziasport-bajnokság

formájában; rádiós és televíziós szórakoztatási szolgáltatások; sportrendezvények szüneteiben nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; számítógép- és videojáték

szórakoztatási szolgáltatások; számítógépes adatbázisból vagy internetről online biztosított szórakoztatási

szolgáltatások; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási információs szolgáltatások; szórakoztatási

célú szolgáltatások szervezése; szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztató rendezvények szervezése

formájában; szórakoztatási szolgáltatások élő show-khoz; szórakoztatási szolgáltatások intézése [szervezése];

szórakoztatási szolgáltatások; versenyekkel kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; videojátékokkal

kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; zenés szórakoztatási szolgáltatások; oktatási vagy szórakoztatási célú

versenyek szervezése; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; versenyek szervezése

 [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés.

 ( 210 ) M 22 03034

 ( 220 ) 2022.11.17.

 ( 731 )  FINAL SCORE MÉDIA Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Bajcsay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Magyar Aranylabda

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; befolyásoló marketing; célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák];

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi rendezvények

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

számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és

rendezvények szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és

vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; kereskedelmi vásárok rendezése

és lebonyolítása; kereskedelmi vásárok rendezése; kirakatrendezés; kirakatrendezési szolgáltatások reklámozási

célokra; kirakatrendezési szolgáltatások; közönségszolgálati [PR] szolgáltatások; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; közvélemény-kutatási felmérések előkészítése; közvélemény-kutatási

felmérések tervezése; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; digitális hálózatok útján

nyújtott marketing szolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; keresőmotoros marketing szolgáltatások;

kreatív marketingterv kidolgozására irányuló szolgáltatások; kutatási szolgáltatások reklámozással és

marketinggel kapcsolatban; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos

szolgáltatások; marketing szolgáltatások; marketingügynökségi szolgáltatások; promóciós

marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; reklám és marketing szolgáltatások; reklámozási

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

szolgáltatások; üzleti marketing-konzultációs szolgáltatások; üzleti marketing szolgáltatások; mások számára

márkaidentitást létrehozó reklámszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay Per Click

(PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; rádiós és televíziós reklámozás; hirdetési és reklámozási szolgáltatások

televíziós, rádiós, postai úton; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési

szolgáltatások; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő

kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámszövegek írása; reklámszövegek

publikálása; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások az interneten keresztül; reklámterjesztési

szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szponzorok

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

árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak

reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák

sportversenyekkel; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták

terjesztése; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs

szolgáltatások; előadások, prezentációk rendezése üzleti célokra; előadások, prezentációk rendezése kereskedelmi

célokra; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; e-sporteseményekhez

 kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások.

 41    Marketing ismeretekkel kapcsolatos előadási szolgáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok online publikálása; elektronikus sportversenyek szervezése; előadások rendezése; élő

előadások bemutatása; élő előadások szervezése és bemutatása; élő szórakoztató előadások bemutatása; zenés

előadások bemutatása; e-sport szolgáltatások; e-sportrendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalás és foglalási

szolgáltatások; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez; jegyfoglalás és

foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és sporttevékenységekhez, illetve -rendezvényekhez;

jegyinformációs szolgáltatások e-sporteseményekhez; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és

létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások az e-sportok területén;

fényképészet; fényképészeti filmvágás; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; fotóriportok készítése;
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podcastek gyártása; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; rádiós és televíziós show-műsorok és

programok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportlétesítmények üzemeltetése;

sportpályák bérbeadása; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportversenyek rendezése;

sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; stúdiószolgáltatások; stúdiószolgáltatások

filmfelvételekhez; stúdiószolgáltatások televíziók számára; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; élő szórakoztatási szolgáltatások; interaktív szórakoztatási

szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; koncertek, mint szórakoztatási

szolgáltatások; online jegyirodai szolgáltatások szórakoztatási célokra; online szórakoztatási szolgáltatások

biztosítása bajnokságok formájában; online szórakoztatási szolgáltatások biztosítása fantáziasport-bajnokság

formájában; rádiós és televíziós szórakoztatási szolgáltatások; sportrendezvények szüneteiben nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; számítógép- és videojáték

szórakoztatási szolgáltatások; számítógépes adatbázisból vagy internetről online biztosított szórakoztatási

szolgáltatások; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási információs szolgáltatások; szórakoztatási

célú szolgáltatások szervezése; szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztató rendezvények szervezése

formájában; szórakoztatási szolgáltatások élő show-khoz; szórakoztatási szolgáltatások intézése [szervezése];

szórakoztatási szolgáltatások; versenyekkel kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; videojátékokkal

kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; zenés szórakoztatási szolgáltatások; oktatási vagy szórakoztatási célú

versenyek szervezése; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; versenyek szervezése

 [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés.

 ( 210 ) M 22 03035

 ( 220 ) 2022.11.17.

 ( 731 )  Dr. Réti László, Monor (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 22 03039

 ( 220 ) 2022.11.18.

 ( 731 )  Városi Ingatlaniroda Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Vigh és Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VINGNET

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

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

 37    Építőipari szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás; irodagépek üzembe helyezése;

irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodai berendezések karbantartása; irodai berendezések

 üzembe helyezése.

 ( 210 ) M 22 03040

 ( 220 ) 2022.11.18.

 ( 731 )  Barna József, Siófok (HU)

 ( 740 )  Vigh és Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) gobalaton

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

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

 37    Építőipari szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás; irodagépek üzembe helyezése;
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irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodai berendezések karbantartása; irodai berendezések

 üzembe helyezése.

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

 ( 210 ) M 22 03041

 ( 220 ) 2022.11.18.

 ( 731 )  Barna József, Siófok (HU)

 ( 740 )  Vigh és Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 37    Építőipari szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás; irodagépek üzembe helyezése;

irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodai berendezések karbantartása; irodai berendezések

 üzembe helyezése.

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

 ( 210 ) M 22 03051

 ( 220 ) 2022.11.21.

 ( 731 )  FRIZBI Műsorgyártó Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szkalka Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 22 03055

 ( 220 ) 2022.11.21.

 ( 731 )  Garaba Csaba, Szeged (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Fülbetétek fejhallgatókhoz; fülhallgatók; fülbetétek fülhallgatókhoz; fülillesztékek mint füllhallgatók részei;

fülhallgató illeszték; fülhallgató betét; betétek fülhallgatókhoz; fülbetétek fülbe helyezhető fejhallgatókhoz;

 fülilleszték fülhallgatókhoz.

 ( 210 ) M 22 03057

 ( 220 ) 2022.11.21.

 ( 731 )  Garaba Csaba, Szeged (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Fülbetétek fejhallgatókhoz; fülhallgatók; fülbetétek fülhallgatókhoz; fülillesztékek mint füllhallgatók részei;

fülhallgató illeszték; fülhallgató betét; betétek fülhallgatókhoz; fülbetétek fülbe helyezhető fejhallgatókhoz;

 fülilleszték fülhallgatókhoz.

 ( 210 ) M 22 03058
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 ( 220 ) 2022.11.21.

 ( 731 )  Garaba Csaba, Szeged (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Fülbetétek fejhallgatókhoz; fülhallgatók; fülbetétek fülhallgatókhoz; fülillesztékek mint füllhallgatók részei;

fülhallgató illeszték; fülhallgató betét; betétek fülhallgatókhoz; fülbetétek fülbe helyezhető fejhallgatókhoz;

 fülilleszték fülhallgatókhoz.

 ( 210 ) M 22 03059

 ( 220 ) 2022.11.21.

 ( 731 )  Garaba Csaba, Szeged (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Fülbetétek fejhallgatókhoz; fülhallgatók; fülbetétek fülhallgatókhoz; fülillesztékek mint füllhallgatók részei;

fülhallgató illeszték; fülhallgató betét; betétek fülhallgatókhoz; fülbetétek fülbe helyezhető fejhallgatókhoz;

 fülilleszték fülhallgatókhoz.

 ( 210 ) M 22 03061

 ( 220 ) 2022.11.21.

 ( 731 )  RB Ellenőrző Szervezet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Megyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Mérnöki munkák, szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 03062

 ( 220 ) 2022.11.21.

 ( 731 )  AEGON Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Alfa

 ( 511 )   36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 03063

 ( 220 ) 2022.11.21.

 ( 731 )  RB Ellenőrző Szervezet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Megyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   42    Mérnöki munkák, szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 03064

 ( 220 ) 2022.11.21.

 ( 731 )  AEGON Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Alfa Biztosító

 ( 511 )   36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 03065

 ( 220 ) 2022.11.21.

 ( 731 )  AEGON Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Alfa Nyugdíj

 ( 511 )   36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 03068

 ( 220 ) 2022.11.21.

 ( 731 )  AEGON Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Alfa Vienna Insurance Group

 ( 511 )   36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 03069

 ( 220 ) 2022.11.21.

 ( 731 )  AEGON Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Alfa VIG

 ( 511 )   36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 03076

 ( 220 ) 2022.11.22.

 ( 731 )  Pécs László, Budapest (HU)

 ( 541 ) EGÉSZSÉGMENTOROK - AZ EGÉSZSÉG NAGYKÖVETEI

 ( 511 )   44    Egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 03088

 ( 220 ) 2022.11.23.

 ( 731 )  British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)

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

  

( 546 )

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

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

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 128. évfolyam 4. szám, 2023.02.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M340



sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsöbe fecskendezéséhez; elektronikus cigaretta; elektronikus

 cigaretta-folyadékok; felfűtendő dohánytermékek.

 ( 210 ) M 22 03092

 ( 220 ) 2022.11.23.

 ( 731 )  dr. Fehér Gabriella Anna 34%, Budapest (HU)

 Póka Mária 33%, Érd (HU)

 Németh Piroska 33%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása;

egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatás és tanítás; oktatási szolgáltatások akkreditálása; kulturális

és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; oktatási célú filmbemutatók; szórakoztatási, oktatási

 és képzési szolgáltatások; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; neurofeedback oktatása, tanítása.

 44    Egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának

 felméréséhez; neurofeedback állapotfelmérési szolgáltatások; neurofeedback terápiás szolgáltatás.

 ( 210 ) M 22 03097

 ( 220 ) 2022.11.24.

 ( 731 )  Benkő Bianka, Hosszúhetény (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Arcradír készítmények kozmetikai használatra; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrön használt kozmetikumok;

bőrpuhító tisztítók [kozmetikumok]; előre nedvesített kozmetikai kendők; folyékony krémek (kozmetikumok);

funkcionális kozmetikumok; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; illóolajokkal átitatott kendők,

kozmetikai használatra; kozmetikai festékek; kozmetikai készítmények fürdéshez és zuhanyozáshoz; kozmetikai

krémek az arc és a test számára; kozmetikai krémek és tejek; kozmetikai mellfeszesítő készítmények;

kozmetikumok krémek formájában; kozmetikumok porok formájában; nedves törlőkendők gyógyászati és

kozmetikai célokra; öregedésgátló szérum kozmetikai használatra; regeneráló krémek kozmetikai használatra;

szépségápoló kozmetikumok; szérumok kozmetikai alkalmazásra; vattakorongok kozmetikai célokra; vatta

kozmetikai célokra használt kendők formájában; utántöltő csomagok kozmetikai szerek adagolóihoz; test- és

arczselék [kozmetikai cikkek]; színező kozmetikumok bőrre; színes kozmetikumok a bőrre; fogfehérítő

készítményekkel átitatott fogfehérítő szalagok [kozmetikumok]; száj- és fogápoló kozmetikai készítmények;

levendulaolaj kozmetikai használatra; rózsaolaj kozmetikai célokra; amla olaj kozmetikai célokra; aromaterápiás

olajok [kozmetikai alkalmazásra]; kókuszolaj kozmetikai célokra; parfümolajok kozmetikai készítmények

 gyártásához; ricinusolaj kozmetikai célokra; természetes olajok kozmetikai célokra.

  18    Neszesszerek; piperetáskák, neszesszerek.

  21    Felszerelt neszesszerek.

 ( 210 ) M 22 03102

 ( 220 ) 2022.11.22.

 ( 731 )  Orvos Jánosné, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   35    Cseh sörökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

  43    Vendéglátás csek csapolt és üveges sörök valamint R. Jelinek párlatok felszolgálása.

 ( 210 ) M 22 03103

 ( 220 ) 2022.11.24.

 ( 731 )  Kalmár & Co Bt, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; üzleti konzultációs szolgáltatások digitális

 transzformációhoz.

 ( 210 ) M 22 03105

 ( 220 ) 2022.11.24.

 ( 731 )  Országos Kórházi Főigazgatóság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Méhes László, Mosonmagyaróvár

  
( 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 03110

 ( 220 ) 2022.11.25.

 ( 731 )  Hankó Vanda, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Bárszolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; étel és ital catering; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek

 snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek.

 ( 210 ) M 22 03124

 ( 220 ) 2022.11.27.

 ( 731 )  Troya Szuperdiszkont Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  NAGY-KOZÁK és PÁTZAY Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  3    Levegőillatosító készítmények.

 ( 210 ) M 22 03125

 ( 220 ) 2022.11.27.

 ( 731 )  Troya Szuperdiszkont Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Levegőillatosító készítmények.

 ( 210 ) M 22 03126

 ( 220 ) 2022.11.28.

 ( 731 )  Földházi Roland Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos töltőkábelek; elektromos áram tárolására szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram

vezérlésére szolgáló készülékek és berendezések; elektromos és elektronikai összetevők; kábelek és vezetékek;

elektromos kábelek; elektromos hosszabbítók, elosztók; kábelcsatlakozók elektromos kábelekhez; tápkábelek;

összekötő elektromos kábelek; telefontokok; telefonkábelek; telefonvezetékek; telefon adapterek; edzett üveg

kijelzővédők okostelefonokhoz; dokkolóállomások mobiltelefonokhoz; előlapok mobiltelefonokhoz;

folyadékkristályos védőfóliák okostelefonokhoz; headset-ek mobiltelefonokhoz; képernyővédők

mobiltelefonokhoz; képernyővédők mobiltelefonokhoz készült fóliák formájában; mobiltelefonok műszerfalra

rögzítésére szolgáló tartók; mobiltelefonokat és okostelefonokat tartó alátétek műszerfalakra; mobiltelefonokhoz

kialakított tartók; mobiltelefonokhoz kialakított tokok; mobiltelefonokhoz kialakított állványok;

mobiltelefon-tartó gyűrűk; kommunikációs berendezések; tápadapterek járművek szivargyújtójával való

 használatra; óraszíjak okostelefonokkal való adatkommunikációhoz.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: elektromos töltőkábelek; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: elektromos áram tárolására szolgáló készülékek és

berendezések; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: elektromos áram vezérlésére

szolgáló készülékek és berendezések; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

elektromos és elektronikai összetevők; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kábelek

és vezetékek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: elektromos kábelek; a következő
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árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: elektromos hosszabbítók, elosztók; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kábelcsatlakozók elektromos kábelekhez; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: tápkábelek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: összekötő elektromos kábelek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

telefontokok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: telefonkábelek; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: telefonvezetékek; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: telefon adapterek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: edzett üveg kijelzővédők okostelefonokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: dokkolóállomások mobiltelefonokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: előlapok mobiltelefonokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

folyadékkristályos védőfóliák okostelefonokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

headset-ek mobiltelefonokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: képernyővédők

mobiltelefonokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: képernyővédők

mobiltelefonokhoz készült fóliák formájában; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

mobiltelefonok műszerfalra rögzítésére szolgáló tartók; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: mobiltelefonokat és okostelefonokat tartó alátétek műszerfalakra; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: mobiltelefonokhoz kialakított tartók; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: mobiltelefonokhoz kialakított tokok; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: mobiltelefonokhoz kialakított állványok; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: mobiltelefontartó-gyűrűk; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: kommunikációs berendezések; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

tápadapterek járművek szivargyújtójával való használatra; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: óraszíjak okostelefonokkal való adatkommunikációhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: elektromos töltőkábelek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: elektromos áram tárolására szolgáló készülékek és berendezések; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: elektromos áram vezérlésére szolgáló készülékek és berendezések; a következő

árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: elektromos és elektronikai összetevők; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kábelek és vezetékek; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: elektromos kábelek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: elektromos hosszabbítók, elosztók; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: kábelcsatlakozók elektromos kábelekhez; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: tápkábelek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: összekötő

elektromos kábelek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: telefontokok; a következő

árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: telefonkábelek; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: telefonvezetékek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: telefon adapterek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: edzett üveg

kijelzővédők okostelefonokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

dokkolóállomások mobiltelefonokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

előlapok mobiltelefonokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

folyadékkristályos védőfóliák okostelefonokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: headset-ek mobiltelefonokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

képernyővédők mobiltelefonokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

képernyővédők mobiltelefonokhoz készült fóliák formájában; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: mobiltelefonok műszerfalra rögzítésére szolgáló tartók; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: mobiltelefonokat és okostelefonokat tartó alátétek műszerfalakra; a következő

árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: mobiltelefonokhoz kialakított tartók; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: mobiltelefonokhoz kialakított tokok; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: mobiltelefonokhoz kialakított állványok; a következő árukkal
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kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: mobiltelefon-tartó gyűrűk; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: kommunikációs berendezések; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: tápadapterek járművek szivargyújtójával való használatra; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: óraszíjak okostelefonokkal való adatkommunikációhoz; a

következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: elektromos töltőkábelek; a következő

árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: elektromos áram tárolására szolgáló készülékek és

berendezések; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: elektromos áram

vezérlésére szolgáló készülékek és berendezések; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: elektromos és elektronikai összetevők; a következő árukkal kapcsolatos internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: kábelek és vezetékek; a következő árukkal kapcsolatos internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: elektromos kábelek; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: elektromos hosszabbítók, elosztók; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: kábelcsatlakozók elektromos kábelekhez; a következő árukkal kapcsolatos internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: tápkábelek; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: összekötő elektromos kábelek; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: telefontokok; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

telefonkábelek; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: telefonvezetékek; a

következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: telefon adapterek; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: edzett üveg kijelzővédők okostelefonokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: dokkolóállomások mobiltelefonokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: előlapok mobiltelefonokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: folyadékkristályos védőfóliák

okostelefonokhoz; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: headset-ek

mobiltelefonokhoz; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: képernyővédők

mobiltelefonokhoz; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: képernyővédők

mobiltelefonokhoz készült fóliák formájában; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: mobiltelefonok műszerfalra rögzítésére szolgáló tartók; a következő árukkal kapcsolatos internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: mobiltelefonokat és okostelefonokat tartó alátétek műszerfalakra; a következő

árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: mobiltelefonokhoz kialakított tartók; a következő

árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: mobiltelefonokhoz kialakított tokok; a következő

árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: mobiltelefonokhoz kialakított állványok; a

következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: mobiltelefon-tartó gyűrűk; a következő

árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kommunikációs berendezések; a következő

árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: tápadapterek járművek szivargyújtójával való

használatra; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: óraszíjak

 okostelefonokkal való adatkommunikációhoz.

 ( 210 ) M 22 03127

 ( 220 ) 2022.11.28.

 ( 731 )  Mészáros M1 Autókereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, Felcsút (HU)

 ( 740 )  Kertész és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) M1 Szerviz

 ( 511 )  37    Építőipari szolgáltatások; gépjármű javítása, karbantartása, üzembehelyezése; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

 ( 210 ) M 22 03128

 ( 220 ) 2022.11.25.

 ( 731 )  Nagy Mária Katalin, Budapest (HU)

 Katona-Galsi Eszter, Pomáz (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  41    Óvodák; óvodai szolgáltatások, óvodai készségfejlesztés, oktatás, nevelés, szórakoztatás, mozgásoktatás,

 sportfoglalkozás.

 ( 210 ) M 22 03129

 ( 220 ) 2022.11.28.

 ( 731 )  Csihar Attila, Budapest (HU)

 Farkas Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Elektronikus kábel, hangerősítő, akusztikai eszközök.

 ( 210 ) M 22 03131

 ( 220 ) 2022.11.28.

 ( 731 )  Mészáros M1 Autókereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, Felcsút (HU)

 ( 740 )  Kertész és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) M1 Autó

 ( 511 )  37    Építőipari szolgáltatások; gépjármű javítása, karbantartása, üzembehelyezése; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

 ( 210 ) M 22 03132

 ( 220 ) 2022.11.28.

 ( 731 )  Mészáros M1 Autókereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, Felcsút (HU)

 ( 740 )  Kertész és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építőipari szolgáltatások; gépjármű javítása, karbantartása, üzembehelyezése; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

 ( 210 ) M 22 03134

 ( 220 ) 2022.11.28.

 ( 731 )  FaLuck Házépítő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  37    Építési szolgáltatások; épületek és egyéb szerkezetek, mobilházak építése, javítása, telepítése, szállítása,

összeszerelése; mobil szauna építése, felújítása és karbantartása; ácsmunkák; állványozás; csiszolás; építés;

építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; építkezéshez kapcsolódó konzultáció;

építőanyagok segítségével létrehozott tájépítészeti szolgáltatások; építőipari felszerelések kölcsönzése;

épületbontás; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés;

épületszigetelés, épülettömítés; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gyárépítés; kazánok tisztítása és

javítása; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása; kikötőépítés; kőműves munkák; közművek bevezetése

építési területeken; kútfúrás; külső és belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása;

nyílászárók beszerelése; raktárak építése és javítása; tapétázás; tetőfedő munkák; vakolás [vakolási munkák];

vásári standok és üzletek építése; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások;

vízvezeték-szerelés; egyedi épületek építése; előregyártott épületek és szerkezetek felállítása; előregyártott

építőelemek összeszerelése; előregyártott épületek összeállítása; építőipari szolgáltatások; épületek építése;

épületek és más szerkezetek építése; épületek kivitelezése; épületvázak összeállítása (összeszerelése); házak

építése; házak építése megrendelésre; házbővítések építése; házépítés; lakáscélú építéssel kapcsolatos építési

szolgáltatások; lakások építése megrendelésre; lakó- és kereskedelmi épületek építése; lakóingatlan-építés;

 lakóingatlanok építése.

 ( 210 ) M 22 03135

 ( 220 ) 2022.11.28.

 ( 731 )  FaLuck Házépítő Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) HIPP HOPP HÁZAK

 ( 511 )  37    Építési szolgáltatások; épületek és egyéb szerkezetek, mobilházak építése, javítása, telepítése, szállítása,

összeszerelése; mobil szauna építése, felújítása és karbantartása; ácsmunkák; állványozás; csiszolás; építés;

építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; építkezéshez kapcsolódó konzultáció;

építőanyagok segítségével létrehozott tájépítészeti szolgáltatások; építőipari felszerelések kölcsönzése;

épületbontás; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés;

épületszigetelés, épülettömítés; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gyárépítés; kazánok tisztítása és

javítása; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása; kikötőépítés; kőműves munkák; közművek bevezetése

építési területeken; kútfúrás; külső és belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása;

nyílászárók beszerelése; raktárak építése és javítása; tapétázás; tetőfedő munkák; vakolás [vakolási munkák];

vásári standok és üzletek építése; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások;

vízvezeték-szerelés; egyedi épületek építése; előregyártott épületek és szerkezetek felállítása; előregyártott

építőelemek összeszerelése; előregyártott épületek összeállítása; építőipari szolgáltatások; épületek építése;

épületek és más szerkezetek építése; épületek kivitelezése; épületvázak összeállítása (összeszerelése); házak

építése; házak építése megrendelésre; házbővítések építése; házépítés; lakáscélú építéssel kapcsolatos építési

szolgáltatások; lakások építése megrendelésre; lakó- és kereskedelmi épületek építése; lakóingatlan-építés;

 lakóingatlanok építése.

 ( 210 ) M 22 03142

 ( 220 ) 2022.11.28.

 ( 731 )  Yang Yucheng, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Xi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 22 03143

 ( 220 ) 2022.11.29.

 ( 731 )  Mosóczi András, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Elektronikus könyvek.

  41    Oktatás és tanítás.

 ( 210 ) M 22 03149

 ( 220 ) 2022.11.29.

 ( 731 )  SZARVASI ATTA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 22 03154

 ( 220 ) 2022.11.30.

 ( 731 )  Szabó Gábor András, Budapest (HU)

 Varsányi Erik, Újsolt (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; antioxidáns kiegészítők; antioxidáns

táplálékkiegészítők; antioxidánsok; ásványi étrend-kiegészítők; ásványvíz-sók; B-vitamin készítmények;

C-vitamin készítmények; főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; folsavat tartalmazó

étrend-kiegészítők; folyékony táplálékkiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; glükóz étrend-kiegészítők;

gombakivonatokat tartalmazó táplálék-kiegészítők; hordozó anyagok ételkiegészítők felszívódását segítő

tablettabevonatok formájában; hordozóanyagok oldódó fóliák formájában az ételkiegészítők felszívódásának az

elősegítésére; humán étrendkiegészítők; kazein étrendkiegészítők; keményítő diétás felhasználásra; l-karnitin
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fogyókúrához; koleszterinszintet szabályozó étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lutein tartalmú

étrend-kiegészítők; multivitamin készítmények; multivitaminok; nyomelemekből álló étrend- és

táplálékkiegészítők; porított fehérje étrend kiegészítők; porított, gyümölcs ízesítésű étrend-kiegészítő

italkeverékek; probiotikus kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; szójafehérje étrend-kiegészítők; szója

izoflavon étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra; táplálkozási

kiegészítők; tejsavófehérje étrendkiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitamin és ásványi anyag

kiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitamin kiegészítők

vesedialízishez; vitaminkészítmények; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó

 étrend-kiegészítők; vitamintabletták; zsírbontó faktort tartalmazó készítmények.

9    Letölthető és rögzített tartalom; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető multimédiás fájlok;

letölthető, nem helyettesíthető tokenekkel (NFT) hitelesített digitális fájlok; média tartalmak; rögzített

adatállományok; animált rajzfilmek mozifilmek formájában; audiovizuális felvételek; elektronikus kiadványok az

interaktív technológia területén; elektronikus letölthető kiadványok a videojátékok területén; filmek,

mozgófilmek; holografikus képek; interaktív elektronikus kiadványok; letölthető digitális zene; letölthető filmek;

letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok; podcastok; rögzített videók; számítógépes

adatbázisból vagy internetről letölthető digitális zene; applikációs szoftver; beágyazott szoftverek; digitális

formában tárolt számítógépes programok; elektronikus játékprogramok; elektronikus játékszoftver; globális

számítógépes hálózatokról letölthető számítógépes szoftverek; globális számítógépes információs hálózatokról

letölthető számítógépes szoftverek; interaktív multimédiás számítógépes programok; interaktív számítógépes

szoftverek; interaktív szoftverek; internetről letölthető szoftverek; internetről letöltött számítógépes szoftverek;

játék szoftver; kézi mobil digitális elektronikus eszközökhöz és más fogyasztói elektronikákhoz használt

számítógépes szoftverek; kézi mobil digitális elektronikus eszközökhöz és más szórakoztató elektronikai

cikkekhez használt számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek [programok]; számítógépes szoftverek,

rögzített; számítógépes szoftverplatformok; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában;

számítógépes telefonszoftverek; szoftver kézi digitális elektronikus berendezésekhez; szoftver táblagépekhez;

szoftverek; szoftverek a fizikai világban végzett műveletek felügyeletére, elemzésére, szabályozására és

futtatására; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz; szoftverek okostelefonokhoz; virtuális és kiterjesztett

 valóság szoftverek.

 ( 210 ) M 22 03161

 ( 220 ) 2022.12.01.

 ( 731 )  Luterán Gépész Korlátolt Felelősségű Társaság, Encs (HU)

 ( 740 )  Szekeres Ügyvédi Iroda, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fémáruk; fémáruk építéshez, építkezéshez; fémáru építéshez; fémcikkek, fémáruk építéshez; kisméretű

fémáru; vasáru építéshez; közönséges fémekből és ötvözeteikből készült építési vasáru; szegek (vasáruk);

csővezetékek [fém -] szellőző és légkondicionáló berendezésekhez; csővezetékek fémből szellőző és

légkondicionáló berendezésekhez; fém csővezetékek szellőző és légkondicionáló berendezésekhez; fémcsatornák

 légkondicionáló berendezésekhez; légkondicionáló vezetékek fémből.

 11    Háztartási légkondicionáló berendezések; háztartási légkondicionáló készülékek; ipari légkondicionáló

berendezések; ablakra szerelhető légkondicionáló egységek; ablakra szerelt légkondicionáló berendezések [ipari

célokra]; elektromos légkondicionálók; elektromos szűrők légkondicionáló berendezésekhez; légkondicionálók;

szobai légkondicionálók; szűrők légkondicionáló berendezésekhez; szűrők légkondicionálókhoz; ventilátorok
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[légkondicionáló berendezések alkatrészei]; ventilátorok légkondicionáláshoz; ventilátorok légkondicionáló

 berendezésekhez; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei].

 37    Vízvezeték-szerelés; vízvezeték szerelés, gáz és víz bevezetése; légkondicionáló berendezések javítása vagy

karbantartása; légkondicionáló berendezések javítása; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; vasáru

javítás; közművek bevezetése építési területeken; közművek építése; bontási munkák, szolgáltatások; építés,

 építkezés és bontás; javítás és karbantartás épületek bontásakor; autópályák építése.

 42    Építészeti és mérnöki szolgáltatások; mérnöki munkák; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkák

tervezése földterületek árvíz általi elárasztásának megelőzéséhez; műszaki vizsgálat, tesztelési szolgáltatások;

 műszaki vizsgálati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 03162

 ( 220 ) 2022.12.01.

 ( 731 )  Primary Autó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Primary Autó

 ( 511 )  35    Gépjármű, és gépjárműalkatrész kereskedelem; internetes gépjármű kereskedelem; internetes

 gépjárműalkatrész kereskedelem.

 ( 210 ) M 22 03163

 ( 220 ) 2022.12.01.

 ( 731 )  AQUA HELIA Korlátolt Felelősségű Társaság, Ráckeve (HU)

 ( 740 )  dr. Rideg Ákos, Budapest

 ( 541 ) Session Hotel

 ( 511 )  35    Áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és

promóciós vetélkedőkkel; címzett reklámküldemények terjesztése ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör

megtartása céljából; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; promóciós anyagok

terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklám-, marketing és

 hirdetési anyagok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése.

 43    Hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; ideiglenes lakóhelyek biztosítása mobil házakban, lakókocsikban

élőknek; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;

szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásszervezés turisták számára; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások;

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai szállásbiztosítás;

szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállodai szolgáltatás; szállodai

szolgáltatások; szállók, turistaszállók; üdülési szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek biztosítása; üdülőhelyi

 szállások.

 ( 210 ) M 22 03164

 ( 220 ) 2022.12.01.

 ( 731 )  Dr. Tunyoghy Szabolcs, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 22 03170

 ( 220 ) 2022.12.02.

 ( 731 )  British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Fehérváry Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez; elektronikus cigaretta; elektronikus

 cigaretta-folyadékok; felfűtendő dohánytermékek.

 ( 210 ) M 22 03178

 ( 220 ) 2022.12.05.

 ( 731 )  Dr. Kóródi Róbert, Szigetújfalu (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fogfehérítő csíkok; fogfehérítő készítmények; fogfehérítő készítményekkel átitatott fogfehérítő szalagok

[kozmetikumok]; fogfehérítő krémek; fogfehérítő paszták; fogfehérítő tollak; fogfehérítő zselék; fogápoló

készítmények; fogkövet kimutató tabletták egyéni használatra; fogkrémek; fogmosásra szolgáló készítmények;

fogmosó gél; fogmosó készítmények; fogmosó por; fogpaszta; fogpolírozók; fogpor fogpaszta alakjában;

fogporok; fogprotézis polírozó készítmények; fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények; fogtisztító

folyadékok, oldatok; fogtisztító por; fogtisztító szerek és szájvizek; fogtisztító szerek rágógumi formájában;

folyékony fogkrém; gyógyanyagokat nem tartalmazó szájöblítő szerek; leheletfrissítő spray; leheletfrissítő

készítmények személyes higiéniához; leheletfrissítő lapocskák; leheletfrissítők; leheletfrissítők nyírfakivonatból

készült rágópálcikák formájában; lenyelhető fogkrém; nem gyógyhatású fogkrémek; nem gyógyhatású

szájöblítők, szájvizek; nem gyógyhatású szájspray-k; rágható fogkrémek; rágható fogtisztító készítmények; száj-

és fogápoló kozmetikai készítmények; száj (lehelet) frissítő; szájápolási készítmények [nem gyógyhatású];

szájápoló készletek; szájfrissítők, leheletfrissítők, nem orvosi használatra; szájhigiénés készítmények; szájöblítők,

szájvizek; szájspray-k, nem gyógyászati használatra; szájvizek, nem gyógyászati célra; szilárd fogkrém-tabletták;

 torokspray-k [nem gyógyhatású].

 ( 210 ) M 22 03182

 ( 220 ) 2022.12.06.

 ( 731 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; tejszínhab és tejtartalmú kenhető termékek.

 ( 210 ) M 22 03185

 ( 220 ) 2022.12.06.

 ( 731 )  Di-Care Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ádler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NOVITI

 ( 511 )  5    Vércukorszintmérő tesztcsíkok.

9    Adatfeldolgozó programok; elektronikus adatbázisok; adatfeldolgozó készülékek, berendezések; adatgyűjtő

készülékek, eszközök; számítógéphálózati és adatkommunikációs berendezések; mobil adatgyűjtők;

 kommunikációs berendezések; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 128. évfolyam 4. szám, 2023.02.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M351



 10    Vércukorszint-figyelő készülékek; vércukorszint-mérők; vércukorszint vizsgálatára szolgáló gyógyászati

 eszközök; vércukor vizsgáló berendezések.

 ( 210 ) M 22 03186

 ( 220 ) 2022.12.06.

 ( 731 )  Tédi Szilárd, Fehértó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 22 03187

 ( 220 ) 2022.12.06.

 ( 731 )  Kosár Zoltán, Göd (HU)

 ( 740 )  dr. Zimmermann Péter, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 03188

 ( 220 ) 2022.12.07.

 ( 731 )  Adámy István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Hátizsákok, hátitáskák; iskolatáskák; hordozótokok, táskák; oldaltáskák; poggyász; sporttáskák,

tornazsákok; strandtáskák; szíjak kézitáskákhoz; táskák, hátizsákok táborozóknak; táskák sportruházathoz;

 túrahátizsákok; utazó kézitáskák; útikészletek, bőrönd szettek; válltáskák.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; sportruházat; melegítők, szvetterek; pólók; pulóverek; sapkák; sálak;

sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan ruházat; zoknik; övek

 (ruházat); ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz.

 41    Szakmai képzés; oktatás és tanítás; akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása;

coaching (tréning); egészségvédő klubok szolgáltatásai; gyakorlati képzések (szemléltetés); iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); sport- és fitneszszolgáltatások;

aerobik tanfolyamok; csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzettséggel

kapcsolatos tanfolyamok; edzőtermi szolgáltatások; egészség- és fitnesztréning; egészségklub szolgáltatások

[egészség és fitnesz]; erősítő és kondicionáló edzés; fitnesz- és edzőlétesítmények biztosítása; élő sportesemények

lebonyolítása; fizikai erőnléti oktatás; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységek; személyi edző

szolgáltatások [fitnesz edzés]; súlyzós edzés oktatása; tornatanítás; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzés

felügyelete; testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása;

fitneszedzéssel kapcsolatos információk biztosítása honlapokon; formában tartó sporttevékenységek oktatása,

fitnesz oktatás; oktató jellegű egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; videorögzítés;

videofilmgyártás; videók, videofelvételek készítése; videók gyártása; videofilmek bemutatása; videostúdiók
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szolgáltatásai; videoszalagok vágása; videókönyvtári szolgáltatások; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; video- és

 dvd-filmgyártás; szórakoztatási célú filmgyártás.

 ( 210 ) M 22 03189

 ( 220 ) 2022.12.07.

 ( 731 )  Kovács-Krassói Norbert, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Tanács Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 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 03191

 ( 220 ) 2022.12.07.

 ( 731 )  Barta László, Budapest (HU)

 ( 541 ) KOSSUTH KÖR

 ( 511 )  35    Politikai hirdetési szolgáltatások; politikai önkéntesek toborzása; politikai statisztikák összeállítása; politikai

 munkavállalók toborzása; politikai közvélemény-kutatás.

 36    Politikai célú adománygyűjtés; politikai pénzgyűjtési szolgáltatások; politikai célú adománygyűjtéssel

 kapcsolatos konzultáció.

 45    Politikai kommunikációs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai

konzultáció; politikai összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás; politikai

 lobbiszolgáltatások; politikai kutatás és elemzés; politikai információs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 03192

 ( 220 ) 2022.12.07.

 ( 731 )  Barta László, Budapest (HU)

 ( 541 ) Mindenki Magyarországa

 ( 511 )   35    Politikai hirdetési szolgáltatások; politikai önkéntesek toborzása.

 36    Politikai célú adománygyűjtés; politikai célú adománygyűjtéssel kapcsolatos konzultáció; politikai

 pénzgyűjtési szolgáltatások.

 45    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 03195

 ( 220 ) 2022.12.07.

 ( 731 )  Jorgenvag-Császár Monika, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lantos Judit, Budapest

 ( 541 ) TRENDTERIŐR

 ( 511 )  42    Tervezési szolgáltatások lakberendezéssel kapcsolatban; színek, festékek és bútorok kombinálásával

kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok harmonizálásával kapcsolatos
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lakberendezési információs szolgáltatások; műszaki tanácsadás a lakberendezés terén; lakberendezési tanácsadás;

lakberendezési szolgáltatások [épületbelsők]; belsőépítészeti szolgáltatások; belsőépítészeti tervezés;

belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás

és tanácsadás; belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos konzultációs

 szolgáltatások; ingatlan felkészítése eladásra vagy kiadásra (home staging).

 ( 210 ) M 22 03196

 ( 220 ) 2022.12.07.

 ( 731 )  MPD Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilvási Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

 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.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 03197

 ( 220 ) 2022.12.07.

 ( 731 )  BrandMax Hungary Kft., Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 03198

 ( 220 ) 2022.12.08.

 ( 731 )  GAZDA CSEMEGE HÚS Kft., Kaposmérő (HU)

 ( 740 )  Dr. Vecsei Csaba, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

 ( 210 ) M 22 03201

 ( 220 ) 2022.12.08.
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 ( 731 )  Markovics András, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; utaskísérés; utasszállítás; utazások szervezése;

 vízi járművek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 22 03203

 ( 220 ) 2022.12.08.

 ( 731 )  CleanOpt Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáló készülékek és berendezések.

 ( 210 ) M 22 03205

 ( 220 ) 2022.12.08.

 ( 731 )  Gém Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kopcsányi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Telefon tokok [speciálisan méretezett]; számítógép hordozó tokok, táskák; tokok és táskák fényképészeti

 készülékekhez; számítógépekhez kialakított tokok.

 18    Strandtáskák; táskák, kézitáskák; pénztárcák, erszények; irattartó tokok; műbőr tokok; bőrtáskák és

 bőrtokok.

  21    Kulacsok [üresen]; tokok kozmetikai eszközökhöz.

  24    Törölközők, fürdőlepedők; pokrócok, takarók; szövetek tokok, táskák készítéséhez.

  25    Pulóverek; kabátok, dzsekik; farmerkabátok.

 ( 210 ) M 22 03206

 ( 220 ) 2022.12.08.

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

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

  
( 546 )

 ( 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
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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;

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, 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
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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, 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; üzleti- és piackutatás; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-,

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

 célokra.

 41    Audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audio-, video- és multimédiás

termékek gyártása, fényképezés; dokumentumfilmek készítése; e-sport oktatás; e-sport szolgáltatások;

elektronikus magazinok kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek

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

szórakoztató televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése; előre felvett szórakoztató anyagok
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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 fitneszszolgáltatások; 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 televízióműsorok

formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában; szórakoztató televíziós műsorok

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

formájában; televízióműsorok 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 03207

 ( 220 ) 2022.12.08.

 ( 731 )  ADVENTOR HOTEL Kft., Bük (HU)

 ( 740 )  Rózsa Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Szállodai üzletvezetés; szállodák adminisztrálásával és üzletvezetésével kapcsolatos szaktanácsadói

szolgáltatások; szállodák által nyújtott titkársági szolgáltatások; szállodák üzletvezetése; szállodákkal kapcsolatos

hirdetési szolgáltatások; szállodakomplexumok üzleti menedzsmentje; szállodavezetési szolgáltatások; digitális

reklámszolgáltatások; hirdetés és reklámozás; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,
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reklámcédulák és minták] terjesztése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások

televíziós, rádiós, postai úton; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; interneten használható

reklámok összeállítása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi- és

lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése

reklámcélokra; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; reklámanyagok online

megjelentetése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, brosúrák,

termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése;

reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámszövegek

megjelentetése; reklámszövegek publikálása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; utazások promóciója

[reklámozása]; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; marketingszolgáltatások az utazás területén;

 üzletvezetési konzultáció üzleti utazás terén; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások.

 41    Szállodai takarítással kapcsolatos képzési szolgáltatások; szállodák által biztosított szórakoztatási

szolgáltatások; szórakoztató létesítmények biztosítása szállodákban; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások];

borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból;

ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez; csoportos szabadidős tevékenységek

rendezése; díjátadók vendégül látása [szervezés]; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális

célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; gálák, díszünnepélyek rendezése; karaoke szolgáltatások

nyújtása; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közösségi kulturális rendezvények szervezése;

közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

bemutatók szervezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális

célú ünnepségek szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális,

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális

események lebonyolítása; kulturális szolgáltatások; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása;

rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; sport és fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és

kulturális tevékenységek; szabadidős létesítmények biztosítása; szabadidős szolgáltatások; szabadidős, rekreációs

 tevékenységek szervezése.

 43    Foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez;

helyfoglalás szállodákban; konzultációs szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; online

információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;

szállásfoglalás szállodákba; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai elhelyezés értékelése; szállodai

catering szolgáltatások; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése;

szállodai éttermi szolgáltatások; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási

szolgáltatások az interneten keresztül; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai

szálláshelyek megszervezése; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók

számára; szállodai szolgáltatás; szállodai szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szállodák,

szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodákkal

kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információk;

szállodakomplexumok; szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; esküvői fogadások

rendezése [étel és ital]; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; bár- és éttermi szolgáltatások; alkoholos

italok felszolgálása; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); étel- és italkészítés; étel- és italkészítési

szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok

szolgáltatása vendégek számára; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások,

beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; fagylaltozók, fagylaltozói

 szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások.

 44    Bőrápolási szolgáltatások; fodrász szolgáltatás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; jakuzzi,

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

szolgáltatások; manikűr és pedikűr szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; masszázs
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szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szolárium szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; szaunák

 üzemeltetése.

 ( 210 ) M 22 03208

 ( 220 ) 2022.12.09.

 ( 731 )  Giber Valéria Olga, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Giber János Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Füred Winter Cup Téli vitorlás versenysorozat Balatonfüred

 ( 511 ) 9    Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek

és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló

 média; számítógépek és számítógépes perifériák.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; rajzkellékek és művészeti kellékek; tanítási és oktatási

 anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; íróeszközök; prospektusok.

 25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; vízálló ruházat vitorlázáshoz; nyomtatott pólók; pólók; rövid ujjú pólók;

 ujjatlan pólók, trikók.

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

versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; reklámcélú versenyek ügyintézése; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban és újságokban; prospektusok és termékminták terjesztése; prospektusok szétosztása

reklámcélokra; reklám, prospektusok terjesztése; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok,

brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár

belföldi]; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; 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]; hirdetések és

reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése; prospektusok és termékminták

 terjesztése reklámcélból.

 41    Sport- és kulturális tevékenységek; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; gyorsasági

versenyek szervezése; hajó versenyek szervezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; kulturális célú

vetélkedők, versenyek szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; konferenciák, kiállítások és

versenyek szervezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási versenyek szervezése; szabadidős,

rekreációs versenyek, versenysorozatok szervezése; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok

szervezése; szórakoztató szolgáltatások versenyek formájában; szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek

szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése; versenyek intézése [szervezése]; versenyek szervezése;

versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek, versenysorozatok szervezése; versenyinformációs

szolgáltatások; versenyekkel kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése és lebonyolítása

[oktatás vagy szórakoztatás]; versenyek szervezése az interneten; versenyek szervezése [oktatás vagy

szórakoztatás]; versenyszervezés; versenyzéssel kapcsolatos információnyújtás; vetélkedők, versenyek

szervezése; vitorláshajó-versenyek szervezése; rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; prospektusok

 kiadása.

 ( 210 ) M 22 03209

 ( 220 ) 2022.12.09.

 ( 731 )  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Vállalkozói sport-, kulturális-, oktatási- és szabadidő programok reklámozása és marketingtevékenységei;

outsourcing szolgáltatások; vállalkozások részére kiállítások, vásárok; termékbemutatók szervezése és

 lebonyolítása.
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 41    Vállalkozók részére rendezvény és/vagy rendezvénysorozatok szervezése kulturális-, kulináris-, sport- és

szabadidős témakörökben; vállalkozói találkozók szervezése és lebonyolítása, egymás tevékenységének

bemutatása, üzleti partnertalálkozók szervezése és lebonyolítása; nevelési-, oktatási-, kulturális- és szabadidős

családi programok szervezése és lebonyolítása; coaching programok szervezése és lebonyolítása; egészségklubok

működtetése; e-sport szolgáltatások; fitnesz órák szervezése és lebonyolítása; különböző sportágakban

 sportversenyek szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 22 03210

 ( 220 ) 2022.12.09.

 ( 731 )  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Vállalkozói szabadegyetemek szervezése és lebonyolítása; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása;

coaching programok szervezése és lebonyolítása; vállalkozói szakmai képzések különböző szakmában;

konferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális és/vagy oktatási célú kiállítások szervezése

és lebonyolítása; oktatási tanúsítási szolgáltatások, nevezetesen képzés és vizsgáztatás; szakmai képzések és

átképzések; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; oktatás és/vagy szórakoztatással kapcsolatos versenyek

 szervezése és lebonyolítása; bankettek és bálok szervezése.

 ( 210 ) M 22 03211

 ( 220 ) 2022.12.09.

 ( 731 )  dr. Mátyás Bence, Sárospatak (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; know-how átadás; konferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

 mentorálás; szakmai képzések; oktatási programok.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások és ide tartozó kutatói tevékenységek; ipari elemzési, ipari kutatási és

ipari tervezési szolgáltatások; szoftverfejlesztések; anyagtesztelések; fizikai kutatások; geológiai kutatások;

földtani kutatások; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatások; technológiai kutatások; tudományos

laboratóriumi szolgáltatások; tudományos kutatások; növény- és talajadatbázis létrehozása és bővítése; növény-

és talaj helyszíni mérések (talaj és levélanalízis); egyedi növény és talaj helyszíni mintavételezése; biomarker

kutatás és fejlesztés; analitikai laborberendezések és kompakt hordozható laboratóriumok tervezése, gyártása és

 forgalomba hozatala.

 ( 210 ) M 22 03215

 ( 220 ) 2022.12.08.

 ( 731 )  Perfect Fusion Kft., Balatonboglár (HU)

 ( 541 ) PERFECT FUSION

 ( 511 )   16    Nyomtatott folyóiratok, magazin.

  35    Ügynökségi szolgáltatások modellek számára.

  41    Szépségverseny szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 22 03216

 ( 220 ) 2022.12.09.

 ( 731 )  Szafi Products Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis István Zsolt, Budapest
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( 546 )

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

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

étrendkiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); ásványi táplálékkiegészítők emberi fogyasztásra; folyékony

gyógynövényes táplálékkiegészítők; gombakivonatokat tartalmazó táplálékkiegészítők; gyógyászati célokra

alkalmas, keményítőből készült táplálékkiegészítők; klausztrofóbia kezelésére szolgáló természetes

táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők állatgyógyászati célokra; táplálékkiegészítők haszonállat-eledelekhez;

vitamintabletták; vitaminpótló tapaszok; vitaminos gumicukorkák; vitaminokat tartalmazó étrendkiegészítők;

vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminok csecsemőknek; vitaminnal dúsított kenyér terápiás célokra;

vitaminnal dúsított italok gyógyászati célokra; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában;

vitaminkészítmények; vitamin kiegészítők vesedialízishez; vitamin kiegészítők; vitamin italok; vitamin- és

ásványianyag-készítmények; vitamin- és ásványi anyag kiegészítők; vitamin cseppek; vegyes

vitaminkészítmények; terhességi vitaminok; pezsgő vitamintabletták; folyékony vitaminkiegészítők; főleg

vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; D-vitamin készítmények; C-vitamin készítmények;

B-vitamin készítmények; A-vitamin készítmények; a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és

nyomelemekkel tápláló készítmények; gyógyszeres kiegészítők állati eledelhez; gyógyszeres táplálékkiegészítők;

gyógyszerek állatorvosi célokra; készítmények adalékanyagokként élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra

[gyógyszeres]; gyógyszerek és természetes gyógykészítmények; gyógyszeres egészségmegőrző készítmények;

gyógyszeres hajnövesztő szerek; gyógyszeres piperekészítmények; gyógyszerészeti készítmények

állatgyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények állatok számára; kapszulák gyógyszerekhez; ostyák,

kapszulák gyógyszerészeti célokra; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra; üresen árusított kapszulák

 gyógyszerekhez.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 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].

 32    Vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok]; vitaminokkal és ásványi

 sókkal dúsított alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok.

 ( 210 ) M 22 03217

 ( 220 ) 2022.12.12.

 ( 731 )  Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 22 03218

 ( 220 ) 2022.12.11.
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 ( 731 )  RÜK Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera, Kohlrusz és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Agglomerált tüzelőanyagok, üzemanyagok; alkohol alapú tüzelőanyag, üzemanyag; alkohol [üzemanyag,

tüzelőanyag]; ásványi motorüzemanyag; ásványi üzemanyag, tüzelőanyag; benzin; benzin adalékanyagok [nem

vegyi]; benzin üzemanyag; benzinkeverékek (üzemanyag); biológiai eredetű tüzelőanyagok, üzemanyagok;

biomassza-üzemanyag; bioüzemanyagok; cseppfolyósított ásványolaj; éghető tüzelőanyagok; fosszilis

tüzelőanyagok, üzemanyagok; folyékony üzemanyagok; folyékony üzemanyag; kerozin; kőolaj; kőolaj, nyers

vagy finomított; motor üzemanyagok; motorbenzinek; motorüzemanyagok; nyersolaj finomítása során nyert

kőolaj termékek; nyersolajból nyert üzemanyagok; olajból nyert tüzelőanyagok, üzemanyagok;

repülőgép-üzemanyagok; üzemanyag; üzemanyag keverékek; üzemanyag légi járművekhez; üzemanyagok

 (beleértve a motorbenzint is); üzemanyagok, tüzelőanyagok.

6    Általános célú fém tárolótartályok; fém konténerek, tartályok; fém tartályok szállítási célokra; fémtartályok;

fémtartályok folyadékok tárolására; fémtartályok folyékony üzemanyag tárolására; fémtartályok, -konténerek

 szállításhoz; fémtartályok [szerkezetek]; fémtartályok, tároló hordók; folyadéktárolók [tartályok] fémből.

 37    Gépjármű javítása; gépjárműkarbantartási és -javítási szolgáltatások; gépjárműszerelő műhelyek

szolgáltatásai [garázs szolgáltatások]; gépjárműszerelő műhelyek szolgáltatásai járműkarbantartáshoz [garázs

szolgáltatások]; gépjárművek és alkatrészeik javítása és karbantartása; gépjárművek és az azokhoz tartozó

motorok javítása és karbantartása; gépjárművek és azok alkatrészeinek, valamint gépjárműmotorok és azok

alkatrészeinek javítása és karbantartása; gépjárművek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

gépjárművek karbantartása; gépjárművek karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; gépjárművek

karbantartásához és javításához kapcsolódó garázsszolgáltatások; gépkocsik karbantartása; gépkocsik

karbantartása és javítása; járműjavítások megszervezése; járműjavítási szervizállomások; járműjavítás

[üzemzavar]; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járművek javítása; járművek javítása

és karbantartása; járművek javítása, karbantartása és üzemanyaggal való feltöltése; járművek karbantartása;

 járművek karbantartása és javítása; járművek karbantartása, szervizelése és javítása.

 39    Csővezetéken történő szállítás; folyadékok szállítása csővezetéken; kőolaj szállítása; olaj szállítása

csővezetéken keresztül; olaj szállítása csővezetéken; szállítás csővezetéken; üzemanyag szállítás; szénhidrogének

szállításának megszervezése; üzemanyag szállítás megszervezése, lebonyolítása; üzemanyagok csővezetéken

történő szállítása; áruk szállítása és kézbesítése; áruszállítás és -kézbesítés; gépjárművel történő szállítási

szolgáltatások; gépkocsival történő szállítási szolgáltatások; olajszállítás; repülőgép kiszolgálás; repülőtéri

szolgáltatások; szállítási szolgáltatások nyújtása; közúti szállítás; szárazföldi szállítás; vasúti szállítás; vasúti

szállítás megszervezésére vonatkozó szolgáltatások; vasúti szállítási szolgáltatások; vasúti szállítás bérletére

vonatkozó szolgáltatások; áruk raktárakban történő tárolása; áruk raktározása; áruraktározás; áruszállítás és

raktározás; áruszállítás és tárolás; energia- és üzemanyagok tárolása (raktározás); folyadékok tárolása; olaj

tárolása; raktári és tárolási szolgáltatások; raktározás és árukiszállítás; raktározás, tárolás; repülő üzemanyag

tárolása; szállítás és tárolás; szénhidrogének raktározásának megszervezése; termékek szállítása és tárolása;

 szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 22 03219

 ( 220 ) 2022.12.09.

 ( 731 )  Belyakov Oleksiy, Mukachevo (UA)

 Prychyskyi Artem, Horodyshche (UA)

 ( 740 )  Dr. Fehér Attila Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  43    Bár- és éttermi szolgáltatások; étel- és italkészítés; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára;

italszolgáltatás biztosítása; étel és ital catering; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra;

vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; borbárok; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali

fogyasztásra; borozói szolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása; koktélbárok

 szolgáltatásai; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 22 03220

 ( 220 ) 2022.12.12.

 ( 731 )  Millásreggeli Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MILLÁSREGGELI

 ( 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.

 38    Rádióműsorok közvetítése; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; interneten és más

kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül

biztosított audio- vagy video-műsorszórási szolgáltatások; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása;

műsorközvetítés interneten keresztül; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon

 keresztül történő közvetítése.

 41    Rádióműsorok készítése; rádióműsorok szerkesztése; rádióműsorok terjesztése; televízió- és rádióműsorok

tervezése (ütemezése); tv- és rádióműsor előkészítés és készítés; rádióműsorok készítése és bemutatása;

elektronikus mŰsorismertető szolgáltatások; élő show-műsorok bemutatása; élő szórakoztató műsorok

szolgáltatása; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; kulturális célú műsorok szervezése; rádiós és

televíziós műsorok készítése; oktatás műsorszóráson keresztül; rádiós szórakoztató műsorok készítése; show-k,

műsorok rendezése; show-műsorok készítése; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató

 televíziós műsorok készítése; televíziós (műsor) gyártás.

 ( 210 ) M 22 03221

 ( 220 ) 2022.12.12.

 ( 731 )  Millásreggeli Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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.

 38    Rádióműsorok közvetítése; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; interneten és más

kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül

biztosított audio- vagy video-műsorszórási szolgáltatások; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása;

műsorközvetítés interneten keresztül; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon

 keresztül történő közvetítése.

 41    Rádióműsorok készítése; rádióműsorok szerkesztése; rádióműsorok terjesztése; televízió- és rádióműsorok

tervezése (ütemezése); tv- és rádióműsor előkészítés és készítés; rádióműsorok készítése és bemutatása;

elektronikus müsorismertető szolgáltatások; élő show-müsorok bemutatása; élő szórakoztató műsorok

szolgáltatása; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; kulturális célú műsorok szervezése; rádiós és
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televíziós műsorok készítése; oktatás műsorszóráson keresztül; rádiós szórakoztató műsorok készítése; show-k,

műsorok rendezése; show-müsorok készítése; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató

 televíziós műsorok készítése; televíziós (műsor) gyártás.

 ( 210 ) M 22 03222

 ( 220 ) 2022.12.12.

 ( 731 )  Coöperatieve Rabobank U.A., Utrecht 3521 CB (NL)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FOODBYTES

 ( 511 )  42    Platform-mint-szolgáltatás (PAAS); adatbázisok karbantartása; számítógépes adatbázisok hosztolása; a

tudásmenedzsment területén az információk és adatok kereshető adatbázisainak létrehozására szolgáló

 számítógépes alkalmazási szoftverek hosztolása.

 ( 210 ) M 22 03224

 ( 220 ) 2022.12.12.

 ( 731 )  Aranymag Iroda Mezőgazdasági Szaktanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Vál (HU)

 ( 740 )  WAGNER & WAGNER Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Aranymag Iroda

 ( 511 )  35    Adatfeldolgozási szolgáltatások [irodai tevékenységek]; adminisztratív támogatás pályázati felhívások

megválaszolásához; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; gazdasági előrejelzések; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; különböző szakemberek ügyfelekkel való összehozásával kapcsolatos üzleti közvetítői

szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés;

üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások a

 mezőgazdaság területén; üzleti tájékoztatás, információnyújtás.

 44    Tanácsadó és konzultációs szolgáltatások a mezőgazdasággal, kertészettel és erdészettel kapcsolatban;

tanácsadás a mezőgazdaság, a kertészet és az erdészet területén; mezőgazdasági tájékoztató szolgáltatások;

mezőgazdasággal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; mezőgazdasággal kapcsolatos földművelési

tanácsadási szolgáltatások; mezőgazdasággal kapcsolatos szaktanácsadás; mezőgazdasági szolgáltatások a

környezetvédelemmel kapcsolatban; mezőgazdasági tanácsadás; tájékoztatás mezőgazdasági, kertészeti és

 erdészeti szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 22 03228

 ( 220 ) 2022.12.12.

 ( 731 )  Kőműves Kata, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Endrész Előd, Budapest

 ( 541 ) Poronty Products

 ( 511 )  16    Naplók, naptárak; üres naplók; asztali naplók; 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; babakönyvek; babanaplók; aláírókönyvek, emlékkönyvek; emlékkönyvek.

 ( 210 ) M 22 03230

 ( 220 ) 2022.12.12.

 ( 731 )  BRISK Digital Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bohus Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek

és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló

média; számítógépek és számítógépes perifériák; adatfeldolgozó programok; adatfeldolgozó szoftverek;

számítógépes programok adatfeldolgozáshoz; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes

programok, rögzített; számítógépes programok távközlésben történő felhasználásra; számítógépes szoftver

programok; számítógépes szoftverek, rögzített; számítógépes szoftverplatformok; szoftverek; szoftverek

televíziókhoz; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatgyűjtő berendezések;

adatgyűjtő készülékek; adattároló eszközök; adatbázisok; számítógépes adatbázisok; felhő alapú szerverek; felhő

alapú szerverszoftverek; alkalmazásszoftverek számítási felhő alapú szolgáltatásokhoz; letölthető felhőalapú

szoftverek; számítógépes vírusirtó szoftverek; adattárolók [szoftverek] számítógépes használatra; számítógép

hardverek; audiovizuális berendezések; jelátvivő kábelek információtechnológiához, audiovizuális eszközökhöz

és távközléshez; információtechnológia és audiovizuális berendezések; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

 adatfeldolgozó rendszerek; alkalmazásszoftverek televíziókhoz.

 35    Reklámozás; digitális marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális

reklámszolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám

szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és

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

terjesztése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; marketing szoftverkiadás keretében;

marketing szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; reklámelemzés; reklámanyagok

összeállítása, kiadása és terjesztése; reklámkampányok előkészítése; reklámhirdetések megjelentetése;

reklámozás, promóciós szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások biztosítása adatbázisok útján; reklámozási

szolgáltatások; televíziós reklámozás; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adatok

rendszerezése számítógépes adatbázisokban; információk gyűjtése és számítógépes adatbázisokba rendszerezése;

információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése és rendezése; információk számítógépes

adatbázisokba gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes

 adatbázisokba való rendezése; számítógépes adatbázisban szereplő rekláminformáció frissítése.

 38    Távközlési szolgáltatások; adatátviteli szolgáltatás; biztonságos adat-, hang- és képátviteli szolgáltatások;

biztonságos adat-, hang- vagy képátvitel; digitális adatátviteli szolgáltatások; digitális audio és/vagy video

közvetítés távközlés útján; audiovizuális átviteli szolgáltatások; adatátvitel és adatközvetítés; televíziós

információközlés; televíziós műsorszórás, közvetítés; adatbázisokhoz és internethez való telekommunikációs

hozzáférés biztosítása; digitális fájlok továbbítása; digitális információ átvitele; hálózatban lévő számítógépes

rendszerek közötti adatátviteli szolgáltatások; számítógép-hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; számítógépes

adatátvitel; számítógépes adatátviteli szolgáltatások; számítógépes adatközlés; számítógépes hálózatok és az

 internet révén történő információ- és adatátvitel; nagysebességű adatátvitel.

 42    Minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

fejlesztés; adatátviteli rendszerek fejlesztése; adatbeviteli rendszerek tervezése és fejlesztése; adatbiztonsági

tanácsadás; adatfeldolgozásra szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes

programok készítése; adatfeldolgozó készülékek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó rendszerek tervezése és

fejlesztése; adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; adatmegjelenítő rendszerek tervezése és fejlesztése; adatok

bevitelére, kiadására, feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése;

adattároló rendszerek tervezése és fejlesztése; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs

szolgáltatások; információtechnológiai [IT] biztonság, védelem és helyreállítás; internetbiztonsági

szaktanácsadás; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógép-hálózatok fejlesztése;

számítógépes adatelemzési szolgáltatások; számítógépes hálózati szolgáltatások; számítógépes hálózatok

konfigurálása; számítógépes rendszerek fejlesztése; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftverek
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tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; vezeték nélküli adatátviteli eszközök, készülékek és

berendezések tervezése és fejlesztése; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek programozása; adatbázis

kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatbázis-szoftverek telepítése és karbantartása;

adatbázis-szoftverek telepítése, karbantartása és frissítése; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása;

adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes adatbázis-kezelő szoftverek tervezése és

fejlesztése; számítógépes adatbázis-kezelő programok tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes adatbázis-szoftverek fejlesztése és karbantartása; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása,

fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos tanácsadási és információs szolgáltatások;

szoftverek és hardverek tervezése és fejlesztése jelerősítéshez és -továbbításhoz; információtechnológiai

szaktanácsadás; adatfeldolgozással kapcsolatos műszaki tanácsadás; IT-szolgáltatások adatvédelemhez;

számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; adatbázisok tervezése és fejlesztése; digitális jelfeldolgozó hardverek

tervezése; adatfeldolgozó eszközökkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; adatfeldolgozó rendszerek tervezése;

információtechnológiai infrastruktúra tervezése mások számára; információs rendszerek tervezésével kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; tervezési szolgáltatások számítógépekhez; tervezési tanácsadás; felhőalapú

számítástechnika; felhőalapú tárhely-biztosító szolgáltatások; felhőalapú tárhelyszolgáltatások elektronikus

fájlokhoz; tanácsadás a felhő alapú számítástechnikai hálózatok és alkalmazások területén; szerver hosting,

 szerver bérlés; számítógépes kód konvertálás.

 ( 210 ) M 22 03236

 ( 220 ) 2022.12.13.

 ( 731 )  United States Polo Association, West Palm Beach, FL (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) U.S. POLO ASSN.

 ( 511 )  18    Kézitáskák; kis táskák; tárcák; hátizsákok, hátitáskák; sporttáskák, tornazsákok; poggyászés ernyők,

 esernyők.

 25    Pantallók; pólóingek; pólók; dzsekik; melegítő felsők; kalapok; zoknik; fehérneműk; magas szárú lábbelik;

 cipők és övek.

 ( 210 ) M 22 03237

 ( 220 ) 2022.12.13.

 ( 731 )  Gorky és Zentai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Marczali Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

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).

 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,
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 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

 ( 210 ) M 22 03238

 ( 220 ) 2022.12.13.

 ( 731 )  CommIT Smart Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonfűzfő (HU)

 ( 740 )  Kaltenecker Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; számítógépek és számítógépes perifériák.

 ( 210 ) M 22 03239

 ( 220 ) 2022.12.13.

 ( 731 )  ITALIAN FACTOR Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jákó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CYAO Gelato

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

 30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt,

szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények;

 jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 22 03240

 ( 220 ) 2022.12.13.

 ( 731 )  DIMÁZS Kft., Pázmándfalu (HU)

 ( 740 )  Szalai Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) HD Realty

 ( 511 )  36    Finanszírozási szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynöki

szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;

ingatlanok értékbecslésével kapcsolatos tájékoztatás; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek;

ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával

kapcsolatosan; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; épületek adásvételével

kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; föld adásvételéhez kapcsolódó ingatlanügynökségi szolgáltatások;

földek bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; irodahelyiségek bérbeadása; irodák

bérbeadása közösségi munkavégzéshez; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanmenedzsment;

 ingatlantulajdon-kezelés; ingatlantulajdon vagyonkezelése.

 ( 210 ) M 22 03241

 ( 220 ) 2022.12.13.

 ( 731 )  EcoHills Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Baja (HU)

 ( 740 )  Dr. Géczi Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) Cleanspire

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

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

 csiszolószerek.

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).

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

 ( 210 ) M 22 03242

 ( 220 ) 2022.12.13.

 ( 731 )  Tóth László, Gyöngyösoroszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Zsanett Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 22 03244

 ( 220 ) 2022.12.13.

 ( 731 )  Antal Márió, Miskolc (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Férfi, női és gyermek ruházat.

  28    Etetőanyagok horgászathoz; horgászcsalik; horgászfelszerelés.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

 szolgáltatások: Etetőanyagok horgászathoz, horgászcsalik, horgászfelszerelés, férfi, női és gyermek ruházat.

 ( 210 ) M 22 03246

 ( 220 ) 2022.12.14.

 ( 731 )  Borsiczky István, Boda (HU)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 ) fenotronic

 ( 511 ) 9    Vezérlő egységek trágyák és más mezőgazdasági vegyi anyagok légi és felszíni szétszórásának

szabályozására; programozható eszközök trágyák és más mezőgazdasági vegyi anyagok légi és felszíni

szétszórásának szabályozására; felügyeleti eszközök növényvédő szerek és talajjavító szerek kijuttatásának

szabályozására; számítógép programok trágyák és más mezőgazdasági vegyi anyagok légi és felszíni

szétszórásának szabályozására szolgáló vezérlő egységekhez; számítógép programok trágyák és más

mezőgazdasági vegyi anyagok légi és felszíni szétszórásának szabályozására szolgáló programozható

eszközökhöz; számítógép programok növényvédő szerek és talajjavító szerek kijuttatásának szabályozására

szolgáló felügyeleti eszközökhöz; számítógépek; számítógépes hardverek; számítógépes programok (letölthető

 szoftverek); számítógépes programok rögzített; számítógéphez kialakított perifériák.
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 42    Számítógépes szoftverek bérlése, kölcsönzése; számítógép szoftver tanácsadás; szoftverek frissítése;

szoftver-karbantartás; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;

számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; felhő-alapú

 virtuális számítógépes rendszerek biztosítása.

 ( 210 ) M 22 03247

 ( 220 ) 2022.12.14.

 ( 731 )  Borsiczky István, Boda (HU)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 ) fertitronic

 ( 511 ) 9    Vezérlő egységek trágyák és más mezőgazdasági vegyi anyagok légi és felszíni szétszórásának

szabályozására; programozható eszközök trágyák és más mezőgazdasági vegyi anyagok légi és felszíni

szétszórásának szabályozására; felügyeleti eszközök növényvédő szerek és talajjavító szerek kijuttatásának

szabályozására; számítógép programok trágyák és más mezőgazdasági vegyi anyagok légi és felszíni

szétszórásának szabályozására szolgáló vezérlő egységekhez; számítógép programok trágyák és más

mezőgazdasági vegyi anyagok légi és felszíni szétszórásának szabályozására szolgáló programozható

eszközökhöz; számítógép programok növényvédő szerek és talajjavító szerek kijuttatásának szabályozására

szolgáló felügyeleti eszközökhöz; számítógépek; számítógépes hardverek; számítógépes programok (letölthető

 szoftverek); számítógépes programok rögzített; számítógéphez kialakított perifériák.

 42    Számítógépes szoftverek bérlése, kölcsönzése; számítógép szoftver tanácsadás; szoftverek frissítése;

szoftver-karbantartás; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;

számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; felhő-alapú

 virtuális számítógépes rendszerek biztosítása.

 ( 210 ) M 22 03249

 ( 220 ) 2022.12.14.

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TV2Sport

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

  38    Távközlési szolgáltatások.
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  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 03250

 ( 220 ) 2022.12.14.

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TV2Sport+

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  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 03272

 ( 220 ) 2022.12.16.

 ( 731 )  HGY Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Winternational

 ( 511 )  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 szervezése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 03273

 ( 220 ) 2022.12.17.

 ( 731 )  Mex Rádió Network Kft., Sásd (HU)

 ( 740 )  dr. Liber Noémi, Szigetvár

 ( 541 ) Mex Rádió - Politikamentesen, csak pozitív hírekkel
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 ( 511 )   35    Rádiós reklámozás; rádiós reklámok készítése; rádiós reklámspotok gyártása.

 38    Rádióadás; rádiós és televíziós műsorszórás; rádiós információs, tájékoztató szolgáltatások; rádiós

kommunikáció; rádiós műsorszórás; kommunikáció rádión keresztül; kommunikációs lehetőségek biztosítása

rádión keresztül; rádióadás és vétel; rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatások; rádiókommunikációs

 szolgáltatások; rádióműsorok közvetítése; rádiós programszórás és -közvetítés.

 41    Rádióműsorok készítése; rádióműsorok készítése és bemutatása; rádióműsorok szerkesztése; rádióműsorok

közvetítése; rádiós szórakoztatás; rádiós szórakoztató műsorok készítése; rádió- és televíziókölcsönzés;

 rádióközvetítések készítése; rádióműsor összeállítása [ütemezés]; rádióműsorok terjesztése.

 ( 210 ) M 22 03274

 ( 220 ) 2022.12.17.

 ( 731 )  BODYCODE Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Alexa Edit, Budapest

 ( 541 ) HUNACTIVE

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

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

 ( 210 ) M 22 03275

 ( 220 ) 2022.12.17.

 ( 731 )  BODYCODE Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Alexa Edit, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 22 03277

 ( 220 ) 2022.12.19.

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TV2 Play Zéró

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 22 03278

 ( 220 ) 2022.12.19.

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 22 03327

 ( 220 ) 2022.12.21.

 ( 731 )  British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)

 ( 300 )  087822 2022.10.20. JM

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

 ( 541 ) WAY BETTER

 ( 511 )  34    Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; dohánypótlók (nem gyógyászati célokra);

szivarok; szivarkák; öngyújtók dohányzóknak; gyufák; dohányzási cikkek; cigarettapapír; cigarettacsövek;

cigarettaszűrők; zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe

fecskendezéséhez; elektronikus cigaretták; elektromos cigaretta patronok; elektromos cigaretta-folyadékok;

felfűtendő dohánytermékek; eszközök és tartozékok dohánytermékek felfűtéséhez; belélegzendő dohánypótlók;

dohánypótlókat tartalmazó cigaretták; cigarettatartók; cigarettatárcák; dohánytartalmú snus; dohánytartalmú

 tubák; dohánymentes snus; dohánymentes tubák; dohánymentes nikotin tasakok (nem gyógyászati célokra).

 ( 210 ) M 23 00044

 ( 220 ) 2023.01.08.

 ( 731 )  Bacsó Margit Ágota, Almamellék (HU)

 Szili Barbara, Szigetvár (HU)

 ( 541 ) Diamond Office

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

 ( 210 ) M 23 00046

 ( 220 ) 2023.01.08.

 ( 731 )  Szedres László János, Freyung (DE)

 ( 541 ) Oktogon Medical Center

 ( 511 )   44    Egészségügyi ellátás.

 ( 210 ) M 23 00140

 ( 220 ) 2023.01.18.

 ( 731 )  Pintér Attila, Győr (HU)

 ( 541 ) PhysioFlow

 ( 511 )   44    Humán egészségügyi szolgáltatások; sportrehabilitáció.

A rovat 167 darab közlést tartalmaz.
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