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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

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

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

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

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

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

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

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

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

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

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

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

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

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

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

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

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

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

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

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

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

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

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

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

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

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

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

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

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

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

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

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

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

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

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

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

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

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

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

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

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

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

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

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

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

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

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

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

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

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

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

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 

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

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

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

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

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

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

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

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

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

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

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

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

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

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

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(552) pozíció- vagy mintázat meg-
jelölés 

(553) mozgás- vagy multimédia 
megjelölés 

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

lapjában történő közzététel 
napja 

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

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

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

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 

A rovatok rendezési elvei 
 
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi 
bejelentések, illetve a megadott szaba-
dalmak és használati mintaoltalmak ada-
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési 
mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg-
adott formatervezési mintaoltalmak adatai 
a Locarnói Megállapodás szerinti osztá-
lyonként csoportosítva, az első helyen 
szereplő bejelentők nevének betűrendjé-
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések 
ügyszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett 
négyjegyű kódok az adott rovatok tar-
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa 
szerint. 
 
A szabadalmi bejelentések közzététele 
című rovatban a T betűvel kezdődő do-
kumentumszám az 1996. január 1-je előtti 
bejelentési nappal rendelkező teljes 
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku-
mentumszám halasztott vizsgálatú sza-
badalmi bejelentésre utal. 
 
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti 
bejelentések az ügyszám, a megadott 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst-
romszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
A védjegy és földrajzi árujelző bejelen-
tések a bejelentők nevének betűrendjében, 
a lajstromozások lajstromszám szerinti 
sorrendben jelennek meg.
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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének 3/2023. (II. 15.) SZTNH közleménye 

 

 

az „IDEA 2023 Hódmezővásárhely” elnevezésű nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő 
találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási 

elsőbbségéről 

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 3. § b) pontja, a védjegyek és a 
földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 53. § (1) bekezdés c) pontja, a formatervezési minták 
oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 40. § (1) bekezdés c) pontja és a használati minták oltalmáról szóló 
1991. évi XXXVIII. törvény 36. § (1) bekezdése alapján közzéteszem, hogy a 2023. június 23. és 25. között 
Hódmezővásárhelyen megrendezendő „IDEA 2023 Hódmezővásárhely” elnevezésű nemzetközi kiállításon és 
vásáron bemutatásra kerülő találmányokat, védjegyeket, formatervezési és használati mintákat az említett 
jogszabályokban meghatározott kiállítási kedvezmény, illetve kiállítási elsőbbség illeti meg. 

 

 
 
 

Pomázi Gyula s. k., 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke 
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BESZÁMOLÓ 
 

a Szerzői Jogi Szakértő Testület 2021. évi működéséről 
 

 
 
I. A Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezeti és működési rendje 
 
A Szerzői Jogi Szakértő Testület (a továbbiakban: a Testület vagy SZJSZT) a szerzői jogról szóló 1999. évi 
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 101. §-ának (1) bekezdése szerint a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) mellett működik. A Testület tagjait az igazságügyért felelős miniszter a 
kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben ötéves időtartamra nevezi ki. A legfeljebb kétszáz fős 
Testületnek, illetve a Testület tizenöt tagú elnökségének és elnökének a kinevezésére vonatkozóan a 
Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 
2. és 3. §-a tartalmaz további rendelkezéseket. 

 
II. Elnökségi ülések 
 
A Testület működését [a Korm. r. 4. §-ának (3) bekezdése alapján] figyelemmel kíséri és értékeli az 
Elnökség, amelyet a Korm. r. és az Ügyrend szerint évenként legalább egy alkalommal kell összehívni. Az 
elnökség 2021 folyamán egy alkalommal tartott ülést (2021. július 6.). Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét az 
1. számú melléklet tartalmazza. 

 

III. Személyi változások 

 
2021. évben a titkár feladatait dr. Csősz Gergely látta el. 2022. február 2. napjától dr. Gubicz Flóra látja el a 
titkári feladatokat, dr. Szilágyi Zsombor pedig a titkárhelyettesi feladatokat. A beszámoló ezért 
szükségképpen tükrözi az elődök munkáját is. 

 
IV. Megkeresések, illetve megbízások és az azok alapján született szakértői vélemények 
 
Az Szjt. 101. §-ának (1) és (3) bekezdése, illetve a Korm. r. 1. §-a alapján, a Testület szerzői jogi jogvitás 
ügyekben felmerülő szakkérdésekben a bíróságok és más hatóságok megkeresésére, illetve – a 
felhasználási jog gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben – peren kívüli megbízás alapján ad 
szakvéleményt. 

2021-ben összesen 45 db szakvélemény-adásra irányuló felkérés, kirendelés, illetve árajánlat-kérés érkezett 
a Testülethez. Ebből 41 új ügy, 4 pedig kiegészítő szakvélemény iránti megkeresés volt. Az adott évben 
elkészült szakértői vélemények száma 38 db volt, ebből 6 db az előző évről áthúzódott ügyben készült, és    
4 db kiegészítő szakvélemény volt. 14 ügyben bíróságok (járásbíróságok, törvényszékek, közjegyző),          
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4 ügyben nyomozóhatóságok kirendelése alapján, 20 ügyben megbízás alapján (ügyvédi irodák, helyi 
önkormányzatok, magánszemélyek és gazdasági társaságok) készültek szakértői vélemények. Viszonylag 
magasnak mondható 16 db a bizalmasan kezelni kért szakvéleményeknek a száma. Az SZJSZT 2020. évi 
beszámolója a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 24. számában jelent meg 2021. 12. 
28. napján. Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 14 szakvéleményt közölt 2021-ben. 

 

A szakvélemények főbb témánkénti megoszlása 
 

A szakértői vélemények műtípusonként a következőképpen oszlottak meg: adatbázis (3), átdolgozás (2), 
építészet (3), filmalkotás (1), fotóművészet (2), grafika (2), gyűjteményes mű (1), informatika (1), 
iparművészet (3), munkaviszonyban létrehozott mű (1), műszaki terv (1), rádió-, televízióműsor (2), reklám 
(1), sajtókiadvány (1), szabad felhasználás (1), szakirodalom (4), szoftver (7), terjesztés (1), zeneművészet 
(1). 
 
Az SZJSZT által 2021-ben ellátott ügyekre vonatkozó kimutatást a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 
V. Néhány tipikus, illetve jelentősebb ügy 
 
 

1. Nyelvtechnológiai kutatás során szöveges adatbázisok (nyelvi korpuszok) létrehozásának és 
közreadásának szerzői jogi kérdései, a szöveg-és adatbányászati kivétel alkalmazása (33/2021) 

Magánmegkeresőként kereste fel a Testületet a kutatóhelynek minősülő megbízó, akinek a szakvélemény 
tekintetében releváns tevékenysége nyelvfeldolgozó eszközök, illetve eljárások, valamint az ezekhez 
szükséges szöveges adatbázisok korpuszok kifejlesztésére irányul. A megkereső arra kereste a választ, 
hogy az általa végzett tevékenység vajon megfelel-e az Szjt.-be újonnan bevezetett, kutatóhelyek számára 
biztosított szöveg- és adatbányászat szabad felhasználás feltételeinek [Szjt. 35/A. § (2) - (3), valamint Szjt. 
84/D. § (3)], és amennyiben nem, úgy a felhasználás az szerzői jogi értelemben vett felhasználásnak 
minősül-e egyáltalán és ha igen, akkor áll-e fenn valamilyen szabad felhasználási eset, amely feltételeinek 
megfelel. 

A Megkereső a szerzői jog által védett szövegek mondatait egy több millió mondatot tartalmazó nyelvi 
korpuszba keveri össze. A megkeresőnek a szakvéleménnyel érintett tevékenysége során létrejött adatbázis 
(amely a szöveg és adatbányászat eredményeként többszörözött szövegelemeket tartalmaz) online 
környezetben kerülne nyilvánosság számára elérhetővé tételre.  

A fentiekhez kapcsolódóan további kérdés volt, hogy a szövegek nyelvi korpuszba való keverése 
megvalósítja-e az adott szövegek szerzői jogi értelemben vett felhasználását. Ezen kérdés tekintetében az 
eljáró tanács megállapította, hogy a mű felismerhető, a mű egyéni-eredeti jellegét valamely mértékben 
hordozó részletének felhasználása a szerzői jogi szabályok szerint engedélyköteles. A mű szerzői jogi 
felhasználását – általában, minden felhasználási módra kiterjedően – nagyon tágan kell értelmezni, és a 
felhasználás megvalósulásának megállapítását a vagyoni jogi engedély megszerzése szempontjából nem 
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befolyásolja az, hogy a mű vagy annak részlete milyen környezetben jelentik meg, az adott környezet a 
műnek vagy részletének a közönség számára történő érzékelését megkönnyíti vagy éppen megnehezíti. 
Erre tekintettel a tanács megállapította, hogy egy szerzői jog által védett szöveges mű részletének 
engedélyköteles felhasználása abban az esetben is változatlan feltételekkel, tehát engedélyköteles 
felhasználásként, állapítható meg, ha a részletek más szövegrészletekkel összekeverve, adott esetben a 
teljes összekeverés útján létrejövő szövegben emberi érzékeléssel nehezen kikereshető formában jelenik 
meg. 

Az eljáró tanács megállapította továbbá, hogy ha a szöveges művek kapcsolódó jogi adatbázis oltalom alatt 
álló adatbázis egyedileg hozzáférhető tartalmi elemei, azonban a nyelvi korpuszba kerülve ezt a jellegüket 
elveszítik (mondatokra, szövegrészekre bontva jelennek meg, más mondatokkal, szövegrészekkel 
összekeverve), akkor a felhasználásnak ez a mozzanata már nem érinti a kapcsolódó jogi adatbázis oltalom 
alatt álló adatbázis előállítójának a kizárólagos jogait (Szjt. 84/A. § (1) bek.);  

A felhasználási mód tekintetében az eljáró tanács megállapította, hogy a szöveges művek felhasználására a 
Megkereső által leírt esetben (i) a tudományos célú szöveg- és adatbányászati kivétel vonatkozik a nyelvi 
korpuszban történő többszörözés tekintetében (Szjt. 35/A. § (2) bekezdés); (ii) nem vonatkozik rá azonban 
tudományos célú szöveg- és adatbányászati kivétellel összefüggő nyilvánossághoz közvetítésére adott 
kivétel (Szjt. 35/A. § (3) bek.); és (iii) nem azonosítható más olyan szabad felhasználási kivétel az 
Szjt.-ben, amely alapján a nyelvi korpuszban foglalt szöveges művek és műrészletek nyilvánossághoz 
közvetítése, illetve nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele a jogosult engedélye 
nélkül lenne megvalósítható.  

 

2. Gyűjteményes mű-e egy interaktív médiaszolgáltatás adatbázisa? (30/2021) 

A megkereső gazdasági társaság annak a kérdésnek eldöntését kérte az Szerzői Jogi Szakértő Testülettől, 
hogy gyűjteményes műnek minősül-e az általa fejlesztett és fenntartott interaktív médiaszolgáltatás 
(platform) adatbázisa. Az eljáró háromtagú tanács számára megküldött dokumentumokban a megkereső 
előadta, hogy a filmadatbázis szerkesztését, tartalommal való feltöltését összetett, szakemberek által 
meghatározott szempontrendszer szerint végzik. Ennek az állításnak alátámasztására bizonyítékot azonban 
nem csatolt. A tanács többségének véleménye alapján a megkeresés tárgyát képező platform adatbázisnak 
minősül ugyan, de szerzői jogi szempontból nem élvez védelmet, mivel a tartalmi elemek összeválogatása, 
szerkesztési elve megegyezik más hasonló médiaplatformok módszereivel, így az egyéni, eredeti jelleggel 
nem rendelkezik. A tanács elnöke különvéleményben kiemelte, hogy az egyéni, eredeti jelleg hiánya 
mellett, az adatbázis védelemképességének elbírálásához szükséges „a vizsgált tárgy állandó formája, 
vagyis azonosíthatósága”. Ez azt jelenti, hogy „az adott gondolati kifejezésmódja - a mű - mindig azonos 
érzetként reprodukálható, a gondolati forma változatlan”. Ez a követelmény a megkeresés tárgyává tett 
adatbázis esetén nem valósul meg, ugyanis annak tartalma, szerkesztési elvei folyamatosan változnak. 
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3. Online adatbázis részét képező fénykép framing eljárással nyilvánosan elérhető link útján történő 
hivatkozása (26/2021) 

Ha a felhasználó a kapcsolódó jogi (sui generis) oltalommal védett adatbázis tartalmi elemeit képező 
ingatlanhirdetési fényképeket olyan linkek útján jeleníti meg az általa fejlesztett mobilapplikációban, 
amely linkek a fényképek mobilapplikációban áthivatkozás technikája útján történő beágyazását (inline 
framing) jelentik, azzal a felhasználó megvalósítja az adatbázis tartalmi elemeinek újrahasznosítását, ha az 
áthivatkozásra az adatbázis előállítója által az áthivatkozás ellen alkalmazott védelmi (hatásos műszaki) 
intézkedések megkerülésével és e mellett az Szjt. 84/A. § (1) vagy (3) bekezdése szerinti további feltételek 
megvalósulásával kerül sor. A fenti műszaki megoldás nem utal arra, hogy az adatbázis tartalmi elemeinek 
kimásolása megvalósulna. Abban az esetben, ha az adatbázis előállítója védelmi intézkedést nem alkalmaz, 
a linkek puszta biztosításával nem valósul meg az újrahasznosítás cselekménye. 

 

4. Internetes keresőszolgáltatás működésének szerzői jogi keretei (20/2021) 

A mesterséges intelligencia használatával működő keresőmotor cikk részlettel és szerzői műnek nem 
minősülő szabad szöveggel történő tanítása többszörözéssel jár, amely tanítási célú többszörözésre az Szjt. 
35. § (6) bekezdése szerinti, a műszaki folyamat elválaszthatatlan részét képező időleges többszörözésre 
vonatkozó szabad felhasználási esetkör nem vonatkozik, ha az időleges többszörözés kizárólagos célja nem 
a keresés lefolytatása, hanem az MI tanítása, másrészt akkor sem, ha az MI-n alapuló keresőszolgáltatást a 
szolgáltató ellenérték fejében biztosítja, amely miatt pedig az MI alapú keresőszolgáltatás is önálló 
gazdasági jelentőséget kap, ezért ez az Szjt. 18. §-a szerinti engedélyköteles többszörözésnek minősül. 

A keresőmotor alapját képező azon adatbázis, amelyben csak az eredeti cikkek kódolt szóhalmaza és a 
szavak sorrendje, súlyozása szerepel, nem minősül az eredeti cikkek átdolgozásaként létrejött származékos 
szerzői műnek, és nem minősül az eredeti cikkek és azok bármely azonosítható része többszörözésének, így 
nincs szerzői jogi akadálya, hogy a mesterséges intelligenciát alkalmazó keresőmotort ezzel az adatbázissal 
tanítsák. 

 

5. Építészeti tervek felhasználása (19/2021); Építészeti tervek felhasználása (22/2021)  

Ha egy építész tervező rendelkezésére bocsát a megrendelő egy korábban, más építész tervező által 
készített engedélyezési tervet, és a megrendelő azzal bízza meg az építész tervezőt, hogy készítsen új 
(módosított) koncepció tervet, akkor az engedélyezési terv és a koncepció terv közötti eltérések, azaz az 
új/módosított elemek egyenként történő szakértői vizsgálata alapján lehet csak megállapítani, hogy a 
koncepció terv mely elemei (részei) minősülnek új műnek (azonosítható műrésznek), az engedélyezési 
terv(mű) egyes elemei átdolgozásának, vagy többszörözésének, vagy pedig a szerzői jog által nem védett 
ötletnek, elgondolásnak.   

Ha a koncepció terv tovább tervezésére, azaz módosított engedélyezési terv elkészítésével  a megrendelő a 
koncepció terv készítőjétől különböző, az eredeti engedélyezési tervet készítő  személyt bízza meg, ez a 
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személy szerzői jogi engedély nélkül használhatja fel az általa készített engedélyezési terv(mű) szerzői jog 
által védett részeit, értelemszerűen a szerzői jog által nem védett részeit (elemeit), a koncepció terv szerzői 
jogi védelem alatt nem álló elemeit (pl. ötlet, elgondolás), míg csak a koncepció terv szerzői jogosultjának 
engedélyével használhatja fel a koncepció terv szerzői jogi védelem alatt álló elemeit (részeit), tehát azokat 
a részeket, elemeket, amelyek új műnek, vagy átdolgozásnak minősülnek.  

A módosított engedélyezési terv és a koncepció terv közötti eltérések, azaz az új/módosított elemek 
egyenként történő szakértői vizsgálata alapján lehet csak megállapítani, hogy a módosított engedélyezési 
terv mely elemei minősülnek új műnek (azonosítható műrésznek), a koncepció terv(mű) egyes elemei 
átdolgozásának, vagy többszörözésének, vagy pedig a szerzői jog által nem védett ötletnek, elgondolásnak. 
E vizsgálat eredménye alapján dönthető el az is, hogy a koncepció terv szerzőjének nevét fel kell-e tüntetni 
társtervezőként a módosított engedélyezési tervdokumentáción. A névfeltüntetés akkor kötelező, ha a 
módosított engedélyezési terv felhasználta (többszörözte, vagy átdolgozta) a koncepció terv szerzői jogi 
védelem alatt álló elemeit (részeit). 

 

6. Számítógépi programalkotás felhasználása után fizetett jogdíj megítélése (35/2021) 

A szoftver és kizárólag annak keretei között, a szoftver integráns részeként hozzáférhetővé tett, 
gyűjteményes műnek minősülő adatbázis egymás melletti, párhuzamos szerzői jogi oltalmat élvez.  
A szoftver és annak keretei között megismerhetővé tett, azonos személy által előállított sui generis jellegű 
védelem alatt álló adatbázis vonatkozásában önmagában az a magatartás, amely során az adattár egyes 
részadataihoz a szoftver hozzáfér, nem valósítja meg az adattár engedélyköteles felhasználását, mivel 
egyfelől a szoftver és az adattár, mint “összetett eszköz” jogosultja egy és ugyanaz a személy, másfelől a 
szoftver jogszerű felhasználói az adattárnak a vizsgált ügyben hangsúlyosan csak egyes elemeihez, és nem 
egészéhez vagy jelentős részéhez férnek hozzá. Az Szjt. 84/A. § (3) bekezdése szerint a jelentősnek nem 
minősülő részek kimásolása, csak akkor minősül engedélyköteles tevékenységnek, „ha ez sérelmes az 
adatbázis rendes felhasználására, vagy indokolatlanul károsítja az adatbázis előállítójának jogos érdekeit”. 
Mivel a hozzáférést a vizsgált ügyben minden tekintetben az adatbázis előállítója kontrolálta, azt nem lehet 
olyannak tekinteni, mint ami sérelmes lenne jogos érdekeire vagy az adatbázis rendes felhasználására. A 
vizsgált ügyben a szoftver böngészőből futtatható verziója esetében az adatbázis, mint gyűjteményes mű 
többszörözésére nem került sor, mert a szoftver csak egyedi lekérdezéseket végzett a jogosult saját 
szerverén tárolt adatbázisból.  
Pusztán abból a körülményből, hogy a vizsgált felhasználási szerződések az adatbázis felhasználására 
vonatkozó elkülönített díjat nem állapítottak meg, nem következik az adatbázis szerzői jogi 
felhasználásának ingyenessége, arról ugyanis feleknek kifejezetten meg kellett volna állapodniuk. Az 
általános piaci gyakorlat az, hogy a – Nintendo kontra PC Box (C-355/12 számú) döntés 
fogalomhasználatát kölcsönözve – „összetett eszközök” esetén a felhasználási szerződések sok esetben 
valamennyi felhasználást átfogó módon állapítják meg a jogdíj összegét, anélkül, hogy azt felhasználási 
módonként külön-külön nevesítenék. Az Szjt. nem korlátozza a szerzői jogok jogosultját abban, hogy 
ingyenesen vagy ellenérték fejében engedjen felhasználást. Ugyanígy nincs arra sem korlátozás, hogy több 
műfajt magába foglaló művek esetén mindegyik, vagy csak az egyik műfajú mű felhasználása után kérjen 
ellenértéket. Ez azt jelenti, hogy nincs olyan jogszabályi kötelezettség az Szjt.-ben, amely alapján a szoftver 
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licenszből származó bevételt részben vagy egészben az adatbázishoz kapcsolódó bevételnek kellene 
tekinteni.  

 
VI. A szerzői jogi reform eredményei 
 
 
2021. június 1-gyel lépett hatályba a szerzői jogi reformcsomag, amely a CDSM1 valamint a SatCab2 
irányelvek átültetése mellett több ponton módosította az Szjt.-t, így többek között megreformálásra 
kerültek a Testület által kiadott szakvéleményekkel kapcsolatos rendelkezések. 

A reform során az Szjt.-nek a Testületre vonatkozó rendelkezései az alábbiak szerint egészültek ki. A 
Testület által alkotott szakvélemények tekintetében az évek során megnövekedett a szakvélemény bizalmas 
kezelésének kérése a peren kívüli szakvélemények esetében. Annak érdekében, hogy Testület által 
elkészített szakvéleményekben lefektetett, némileg általánosítható megállapítások ezen megbízói igények 
ellenére elérhetővé váljanak, ezzel elősegítve a joggyakorlat koherenciáját, az Szjt. 101. §-a három új 
bekezdéssel egészült ki. 

A módosításnak köszönhetően az eddig csupán a megbízási szerződésekben szereplő, a Hivatal általi 
felhasználása a szakvéleményeknek – értve itt a szakvélemények adatbázisba való rendezését – bekerült az 
Szjt. 101. § (6) bekezdésébe, ezzel tisztázva a szakvélemények általános anonimizálási módját3 is.  

Azon esetekre vonatkozóan, amikor a megbízó az ügy titokban tartását kéri, az Szjt. 101. §-ának új (7) 
bekezdése lehetővé teszi azt, hogy a Hivatal az ezen szakvéleményekben megállapított ratio decidendit4 

jelentesse meg az adatbázisában, ezzel elősegítve az eredeti üggyel analóg felhasználási joggal kapcsolatos 
kérdés tekintetében az adatbázisban kutató személyeket a jogi álláspontjuk kialakításában, amely 
jelentősen hozzájárulhat a szerzői jogi rendelkezések alkalmazási gyakorlatának egységességéhez. A 
módosítás bevezetése óta 7 db megbízásban kértek bizalmas kezelést, amelyek tekintetében ratio decidendi 
készítési kötelezettsége keletkezett az eljáró tanácsoknak. 

Mindezek mellett rendezi a törvény a szakvéleményeknek a Testületen belüli felhasználását is, az által, 
hogy az Szjt. 101. §-ának (8) bekezdése lehetővé teszi az eljáró tanács tagjai számára azt, hogy a 
bizalmasan kezelt szakvéleményekhez is hozzáférjenek, amennyiben az a felkérés vagy kirendelés 
teljesítéséhez szükséges, ezzel kizárva annak lehetőségét, hogy a Testület által megalkotott 
szakvélemények egymással ellentmondásba kerülhessenek. A módosítás óta több olyan szakvélemény is 
készült, ahol ezen rendelkezés alapján megosztásra került az eljáró tanáccsal egy korábbi szakvélemény. 

A szerzői jogi reformot végrehajtó előterjesztés részét képezte a Korm. r. módosítása is a szakértői díjak 
                                                 
1 A digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK és a 2001/29/EK irányelv módosításáról 
szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/790 európai parlamenti és tanácsi irányelv. 
2  A műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére 
alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 
93/83/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/789 európai parlamenti és tanácsi irányelv. 
3 „Az adatbázisban megjelenő szakvélemények a felek megnevezését és az ügy egyéb azonosítást lehetővé tevő tényállási 
elemeit nem tartalmazhatják.” 
4 Az adatbázis ezeknél a szakvéleményeknél kizárólag az ügy számát, tárgyát, és a felhasználási jog gyakorlásával kapcsolatos 
kérdésekben a tanács megállapításait tartalmazza, mellőzve a felek azonosítását lehetővé tevő adatokat. 
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megemelésével kapcsolatban, azonban a Kormány döntése alapján – a veszélyhelyzetre való hivatkozással 
– a Korm. r. módosítását a jogalkotó leválasztotta az előterjesztésről és azt nem fogadták el. Ennek okán a 
Korm. r. módosítására irányuló, átfogalmazott javaslatokat 2022 őszén újból az igazságügyi miniszter elé 
terjeszti a Hivatal. 

 
Budapest, 2022. július „18” 
 
 
 
         

Dr. Faludi Gábor sk. 
a Testület elnöke 

 
 

Mellékletek:  
1) A 2021. évben tartott elnökségi ülés jegyzőkönyve 
2) A megkeresések és megbízások listája  
 
 

     
 

 
A Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet 5. 
§-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a beszámolóval egyetértek. 
 
Budapest, 2022. július „21” 
 
 
 
 Pomázi Gyula 

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának 
elnöke 
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1. számú melléklet a Szerzői Jogi Szakértő Testület 
2021. évi működéséről szóló beszámolóhoz 

 
JEGYZŐKÖNYV 

A Szerzői Jogi Szakértő Testület 
2021. július 6-án megtartott elnökségi üléséről 

 

 

Jelen vannak: az Elnökség tagjai (kivéve: Dr. Berki Ádám, Dr. Lábody Péter, Dr. Taba Miklós,) Pomázi 
Gyula az SZTNH elnöke, Dr. Faludi Gábor elnök, Dr. Csősz Gergely titkár, Dr. Gubicz Flóra 
titkárhelyettes, Barsvári Tímea koordinátor. 

 

1. Az ülés megnyitása 

A 2021. év első elnökségi ülését Dr. Faludi Gábor elnök 15 óra 4 perckor megnyitotta az ülést, üdvözölte a 
megjelent elnökségi tagokat. 

 

2. Az ülés napirendjének jóváhagyása 

Az elnökség a napirendet egyhangúlag jóváhagyta. 

 

3. Az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatos esetleges észrevételek (1. sz. melléklet) 

A 2020. évi ülés jegyzőkönyvével kapcsolatban nem volt észrevétel. 

Dr. Tarr Péter külön jelezte, hogy nagyon fontos és támogatandó lépés volt a testület szakvéleményeivel 
kapcsolatos Szjt. módosítás, ezt szeretné megköszönni az illetékes személyeknek.  

 

4. Előző ülés óta le nem zárt esetek  

4.1. A Testület bíróságok általi idézhetőségének vizsgálata 

Elnök úr jelezte, hogy a Testület ennek a kérdésnek a vitáját még nem zárta le. Előzetesen jelezte, hogy 
amíg a Testület minősül szakértőnek és nem az a természetes személy, aki eljár, az idézhetőség tanácsok 
esetében (ha nem egyesszakértő jár el) kizárt. Az eljáró tanács teljes kirendelése, olyan kérdésekben való 
nyilatkoztatása, amelyet előzetesen nem tárgyalt meg, kevésbé tűnik kivitelezhetőnek.  

Dr. Tarr Péter az ügyvédként praktizáló kollégákhoz intézte kérdését, hogy iparjogvédelmi ügyekben ez a 
probléma, hogy kerül feloldásra. 

Elnök úr kérte Dr. Csősz Gergelyt, hogy ezt a kérdés ellenőrizze az ISZT ügyrendjében. 

Dr. Gyertyánfy Péter jelezte, hogy álláspontja szerint mindenképpen az lenne a jó megoldás, ha az 
idézhetőségre nem kerül sor, de ha mégis sor kerülne rá, ezt az ISZT-vel együtt kell kezelni.  
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Elnök úr erre reagálva jelezte, hogy ha mégis erre sor kerülne rá, akkor úgy kezeljük, hogy ez egy díjazással 
járó megkeresés. 

Dr. Csősz Gergely jelezte, hogy az ISZT idézhetősége tekintetében az Iparjogvédelmi Szakértői Testület 
szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet ugyan azt a fordulatot használja, 
mint az SzJSzTr. az SZJSZT-re, vagyis nem idézhető. 

Dr. Győri Erzsébet jelezte, hogy kb. 30 évvel ezelőtt egy ilyen kirendelés alanya volt és a mai napig nincs jó 
emléke róla, nem volt szerencsés a kirendelés, hiszen egyedül kellett megjelennie a tárgyaláson egy három 
fős tanácsból, és ez által valóban értelmezhetetlen volt a tanács előadójaként részt vevő szakértő önálló 
kikérdezése. 

Dr. Szinger András egyetértését fejezte ki a tekintetben, hogy nagyon is elég, ha csak a szakvélemény 
idézhető, nem pedig a testület. 

4.2. A vagyoni hátrány tekintetében felállítandó munkacsoport 

Elnök úr felvezetésként jelezte, hogy ez is egy régóta húzódó kérdés. A probléma az, hogy ha megnézzük 
az Szjt.-t meg az SzJSzTr.-t, a Testületnek nincs erre hatásköre. A szakértők vagy alkotók és valamely 
területhez értenek, vagy szerzői jogi kérdésben jártasok. Amennyiben az árazással, vagyoni hátránnyal 
kapcsolatos kérdés merül fel, akkor általános megközelítés, hogy közgazdasági végzettséggel bíró szakértőt 
rendelnek ki. Lehet, hogy a Testületnek vannak ilyen szakértelemmel bíró szakértői, és valóban vannak 
olyan ismereteik, amelyek az általuk kezelt szerződésekből is eredhetnek, de mivel a Testület önállóan nem 
tud felépíteni egy szakvéleményt arról, hogy pl. a könyv szerinti érték milyen fejlesztési áron, beszerzési 
áron alapul stb. nem tudna egy pontos, szakvéleményi szintet elérő szakértői kifejtést nyújtani, e miatt lenne 
szükséges tartózkodni az ilyen jellegű kezdeményezésektől. 

Elnök úr e mellett ismertette, hogy Dr. Sár Csaba és Dr. Kricsfalvi Anita azon a véleményen vannak, hogy 
azok a területek, ahol ismert a vagyoni hátrányösszege a szakértő részéről, ott a Testület mindenképpen 
adjon iránymutatást. 

Dr. Kricsfalvi Anita érti Elnök úr felvetését, és igaza is van, de figyelembe kell venni azt is, hogy pl. a NAV 
a vagyoni hátrány meghatározását a kirendelésekben majdnem, hogy pontosan várja el. Egy fogódzóra 
lenne szükség, hogy milyen számítási módok vannak, milyen szempontok alapján lehet választ adni az 
ilyen megkeresésekre, tehát tulajdonképpen egy iránymutatásszerű sorvezetőre lenne szükség, de ezt sem 
egyszerű megcsinálni.  

Elnök úr kérdezte, hogy hogyan lesz egy sorvezetőből rendes levezetés, tény és megfelelő források. 
Álláspontja szerint ezzel nem tudjuk elérni a szakvélemény feltételeinek való megfelelést. A NAV 
rendszeresen visszaküldte a szakvéleményeket, ha nem volt bennük egzakt hivatkozás.  

Dr. Kricsfalvi Anita nem mondja, hogy a sorvezető az egy szakvélemény szintű anyag lesz, de egy hasznos 
aktualizált iránymutatás lenne.  

Szűts László csatlakozik Dr. Kricsfalvi Anitához abban, hogy ez rendszeres elvárás NAV ügyekben, de ez 
valóban nem egyszerű, hiszen ez nem egy egzakt tudomány, üzleti alapú dolog, és folyamatosan változik. A 
filmesektől véve a példát ő is készített egy nyilatkozatot, amelyben meghatározza, hogy mennyi 
nagyságrendileg egy album vagy egy hangfelvétel értéke.  
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Dr. Munkácsi Péter előadta, hogy Dr. Kricsfalvi Anita felvetése gondolatébresztő volt, 2012-2013 
környékén voltak ilyen munkacsoportok, és a szerzői jogi reformhoz is több munkacsoport állt fel. Ő ezek 
analógiáján javasolná, hogy az SZJSZT keretében készüljön elemzés a vagyoni hátrányról – ez feladatként 
merült fel korábban is, nem tud róla, hogy elkészült-e, de ezt az elemzést tudja támogatni. Az elemzés a 
hazai joggyakorlat mellett kitérhetne az uniós gyakorlatra, mint pl. a Jogérvényesítési Irányelv 13. cikkéhez 
kapcsolódó C-99/15. számú Liffers ügyben hozott ítéletre, ahol a kártérítés és nem vagyoni kár megtérítését 
kérdezte a spanyol bíróság, amelyre választ is adott az EUB, tehát már egy elemző tanulmány keretében 
összefoglalható lenne az, hogy milyen esetekben merült fel eddig a vagyoni kár kérdése.  

 

Dr. Gyertyánfy Péternek kérdése merült fel a tekintetben, hogy valóban hasznos-e egy ilyen 
iránymutatás/tanulmány készítése, hiszen a szakvéleményben tényekre alapozva és adatokat összegezve 
kell konkrét eredményt felmutatni. Az eljáró tanács nem bíróság, nincsenek olyan eszközei, mint a 
bíróságnak a tények teljes felméréséhez.  

Érsek Nándor előadta, hogy a könyvszakmában egy statisztikai átlag meghatározása lehetséges lenne, de a 
valós kár megállapítása lehetetlen. Utóbbi években pl. a jogdíj mellett egyfajta átigazolási díj megfizetése is 
megjelent. Statisztikai átlag tehát lehetséges. 

Dr. Tarr Péter a szakvéleményben valamiféle mankót abszolút adhat az eljáró tanács, megbízásnál is adhat 
a Testület vagyonértékelést, de egyetért Dr. Gyertyánfy Péter félelmével, hiszen, ha pl. csak egy 
ingatlanszakértői véleményt veszünk, annak a hátteréül szolgálnak valós forgalmi adatok, de pl. 
személyiségi jogoknál is nehéz erről nyilatkozni, tehát véleménye szerint a félelmek megalapozottak. 

Elnök úr jelezte, hogy ha a kérdés a személyiségi jog megsértésének kompenzációjára irányul, akkor a 
sérelemdíjnál a hátrányt nem kell a törvény szerint bizonyítani, a bíróság meggyőződése szerint, a Ptk. 
szempontjai alapján állapítja meg. Hiába hivatkozzuk meg a Liffers döntést, mert a Ptk. ernyője alatt nincs 
keresni valónk, nem állapíthatjuk meg, hogy a szerző becsülete/jóhírneve mennyit ér. 

Dr. Sár Csaba szerint van megoldás arra, hogy a Testület tud-e szakvéleményt adni vagy sem. A bíróság is 
rugalmasan áll a felmerülő kérdésekhez, a tanács a felmerülő kérdések sorrendjében módosíthat. Az, hogy 
hiányzik szaktudás közgazdasági kérdéseken, nem akadálya annak pontosítására, hogy hol vannak a határai 
a Testületnek. Óriási szükség lenne egy szerzői jogi szakmai megközelítésű álláspontra/álláspontokra, hogy 
milyen módszerrel, formában, módon lehet és kell meghatározni a gazdagodás kérdését, koncentrálva a 
gazdagodás megtérítésére. Itt látja a bíróságok tekintetében a legnagyobb bizonytalanságot. A Testület is 
tudná tájékoztatni a bíróságot, arról, hogy meddig tud elmenni. Dr. Gyertyánfy Péter azon felvetésére 
reagálva, hogy nem biztos, hogy a Testület megfelelően ismeri a tényállást, jelezte, hogy a bíróság által 
kirendelt közgazdász szakértő is abból indul ki, amit a bírság a rendelkezésére bocsát. A cél, hogy helyes 
irányba menjen el ez a jogintézmény. Nem látja nagyon az Szt. és az Szjt. alapján, hogy melyik szerv lenne 
kompetensebb a Testületnél, hogy a gazdagodás összetevőit és meghatározását megtegye. Ezért azt 
mondja. megfontolandó lenne hasonlóan a 2014-es tanulmányokhoz, valamilyen forrásból finanszírozott 
módon tanulmány vagy tanulmányok készítése arról, hogy hogyan kell ezt a gazdagodást megtéríteni. ISZT 
szakvéleményeket talált a licencia kapcsán, az is elképzelhető lenne, hogy SZJSZT és ISZT közös 
tanulmány készülne, amely orientálná a gyakorlatot. 
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Szűts László minden előtte szólóval egyetért. Azt tapasztalja a gyakorlatban, hogy a MAHASZ-t 
rendezseresen keresi a NAV a vagyoni hátrány összegével, ez egy létező probléma, amivel napi szinten 
foglalkozni kell. A MAHASZ által kiadott vélemény tudományos alapja korlátozott, mégis kénytelenek 
ilyet kiadni, ha lenne valami amire támaszkodni lehet hivatkozási alapként, az nagyon jó lenne.  

Dr. Kricsfalvi Anita Dr. Sár Csabával maximálisan egyetért, nem konkrétan számszakilag kell 
iránymutatást adni, de a cél az, hogy a módszertan egységes legyen, ez megkerülhetetlen. Ez egy 
kívánalom, hogy tisztázott legyen, hogy meddig terjeszkedhetünk, érintse az eljárási részt is az 
iránymutatás. 

Dr. Gyertyánfy Péter következő lépésként fel lehetne kutatni, hogy tényleg vannak e analógiák az ISZT 
szakvéleményeiben, ha van, akkor a módszertan tekintetében legalább közösen kellene kijelölni az irányt.  

 

Elnök úr összegezve elmondta, hogy az SZJSZT-nek nincs pénze egy ilyen tanulmány készítésére, azt a 
javaslatot, hogy a vagyoni hátrány, kár, gazdagodás meghatározásáról készüljön tanulmány, úgy tudja 
kezelni a Testület, hogy megkérdezi az SZTNH elnökét, hogy lenne-e forrás arra, hogy ez elkészüljön, vagy 
a másik, hogy az elnökségben vannak-e olyanok, akik ezt vállalják. Tehát, ha a Hivatal tud segítséget 
nyújtani, akkor készülhet tanulmány, vagy ha a Testület tagjai maguk készítik a tanulmányt. A konkrét 
ügyekre jelenleg megoldásként azt tudja javasolni, hogy az ügyrend és jogszabály is lehetővé teszi a külső 
szakértő kirendelését, ezért azt tudja tenni, hogy felkutatja azokat a szakértőket, akik megfelelő 
szakértelemmel rendelkeznek. Az aggály továbbra is az, hogy ha nem szakvélemény szintű a megállapítás 
az a szakvélemény aggályosságát eredményezi. A harmadik javaslata pedig az, hogy a Testület 
megújításánál fel lehet venni a listára olyan közgazdászokat, akik ehhez a kérdéshez értenek.  

Pomázi Gyula előadta, hogy a Hivatal részéről mindhárom verzió támogatható, azt, hogy egy ilyen 
tanulmánykötet létrejöjjön, az SZTNH teljes mértékben tudja támogatni az ISZT-vel közreműködve. 
Érdemes ezt körbejárni, sok probléma merülhet fel, ami egy ilyen hivatkozási alapot szükségessé tesz, azt 
kérte, hogy erre írjon egy hivatalos megkeresést az SZJSZT, hogy összerakható legyen egy megfelelő háttér 
és finanszírozás. A másik két javaslat pedig maximálisan üdvözlendő. 

Elnök úr erre tekintettel összegezte a megállapításokat: 

(i) SZJSZT a Hivatal elnökéhez fordulva a szerzői és iparjog vagyoni kérdések rendezésére 
tanulmány kidolgozásának megszervezésére és finanszírozására kéri fel a Hivatalt. 

(ii) Eseti jelleggel külső szakértők bevonására fog sor kerülni vagyoni hátránnyal kapcsolatos 
ügyekben. 

(iii) A Testület tisztújításakor kialakításra került egy olyan szakértői csoport, amelynek megfelelő 
szakértelemmel rendelkeznek a vagyoni hátrány megállapítására. 

Tehát nem munkacsoport jön létre, hanem ebben a három lépcsőben kerül kezelésre a probléma. 

Dr. Sár Csaba jelezte, hogy teljes mértékben támogatja a javaslatot. Azért is jó az SZTNH által koordinált 
kutatás, mert rengeteg segítséget adhatna az iparjogvédelem a szerzői jog területén. Ami nagyon hiányzik a 
magyar joggyakorlatban az a szellemi alkotások értékelése, közgazdasági és számviteli jellegű definíciója. 
Egy munkacsoportban való egységes gondolkodás jót tenne a joggyakorlatnak. Ezekben az ügyekben eljáró 
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hatóságok úgy is teljes IP ügyekkel találkoznak mind iparjogvédelmi, mind szerzői jogi ügyekben.  

Dr. Kricsfalvi Anita jelezte, hogy Ő sem belső anyagként gondolta, ha megoldható lett volna egy belső 
anyag elkészítése eddig, akkor az már kész is lett volna, támogatja a felvetéseket.  

 

5. A Testület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása és jóváhagyása (2. sz. melléklet) 

Az elnökség a 2020. évi beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

Dr. Gubicz Flóra ismertette a 2020. évben előkészített és részben a 2021. évben véghez vitt Testülethez 
kötődő jogszabálymódosításokat. A 2020. évben a CDSM és Satcab irányelv átültetése nyomán előkészített 
szerzői jogi reform részeként a Testület tekintetében mind az Szjt. mind a SzJSzTr. módosítása szerepelt a 
reform előterjesztésében.  

Az SzJSzTr. módosítása által végrehajtásra került volna a 2005. óta változatlan díjon szereplő szakértői 
díjak összegének emelése (75%-kal). E mellett bevezetésre került volna két külön díjemelési lehetőség a 
szakvélemény titokban tartásának kérése, valamint a szakvéleménynek rövidített határidőn belüli 
elkészítése esetére. Továbbá az eljáró tanácsok elnökének kinevezési lehetősége bővült volna a 
szakvizsgával nem, de az állam- és jogtudomány területén tudományos fokozattal rendelkező testületi 
tagokra is. 

Az előterjesztés egészen a március 19-i SCSK-ig egyben maradt (Szjt. és SzJSzTr.), azonban ott a 
Miniszterelnöki Kormányiroda ellenkezése nyomán, az előterjesztés ketté bontása által kikerült a teljes 
SzJSzTr. módosítása, tekintettel arra, hogy a rendeletben foglalt „jelentős mértékű díjemelés” a 
veszélyhelyzetre tekintettel nem fogadható el. A jogalkotói terv e tekintetben az, hogy az őszi 
ülésszakaszban megpróbálják újra benyújtani, ezúttal már az ISZT rendelet módosításával kiegészítve a 
rendeletet. 

Az Szjt. módosítása alapján azonban sikeresen átvezetésre került több újítása is a Testület működésének. 
Első körben tisztázásra került a szakértői véleményeknek a Hivatal általi adatbázisba rendezése, majd pedig 
rögzítésre került, hogy az olyan szakvélemények esetén, ahol a megbízó a szakvélemény titokban tartását 
kéri, ott az adatbázis (a korábbiakkal ellentétben) az ügy számát, tárgyát, és a felhasználási jog 
gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben tett megállapításokat tartalmazza. Ez utóbbi által tehát 
tulajdonképpen bevezetésre került egy ratio decidendi készítési kötelezettség. E mellett a módosítás 
lehetővé teszi, hogy azok a szakvélemények, ahol a megbízó a szakvélemény titokban tartását kéri, 
megismerhetők a Testület eljáró tanácsának tagjai által a kirendelés teljesítéséhez szükséges mértékben. 

A titkosítás és a ratio decidendi kapcsán Elnök úr jelezte, hogy egyelőre gondolkoznak rajta, hogy hogyan 
kellene megoldani, ezt Ő úgy tudja elképzelni, hogy amikor az eljáró tanács elkészítette a szakvéleményt 
nekik kell egy rovatot nyitni arra, hogy hogyan nézzen ki egy ilyen elvi tartalom. Tehát ez a gyakorlatban 
fog kialakulni. 

Dr. Munkácsi Péter bejelenti, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy a Kormányrendelet módosítására már 
csak a választások után lesz lehetőség, nem pedig az őszi ülésszakban. E mellett jelezte, hogy a beszámoló 
elején egy pontban egy bekezdést megérdemelne a tisztújítás, a III. pontban kerüljön vagy az I.-ben ez 
kiegészítésre. 
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6. Tájékoztatás a Testület 2021. évi munkájáról 

Elnök úr tájékoztatja az elnökséget, hogy a 2021. évben az ülés időpontjáig eltelt időszak főbb 
eseményeiről. 

6.1. A Testület által alkalmazandó szakvélemény minta elkészítése (2. sz. melléklet) 

Elnök úr végig ment a beérkezett javaslatokon, elsőként Dr. Gyertyánfy Péter javaslatait tárgyalva. Dr. 
Gyertyánfy Péter első hozzászólása a minta ajánlás jellegét vagy kötelező alkalmazandóságát fejtegette. 
Elnök úr jelezte, hogy ez a szakvélemény minta azért készült, mert a Testület tevékenységére irányadó az 
igazságügyi szakértőkről szóló törvény, normák írják elő, hogy milyen a szakvélemény kötelező tartalma, a 
szakértői kamara pedig ennek nyomán mintákat (módszertani levél) ad ki, innen jött az ötlet egy saját minta 
kialakítására. Bár a szakértői törvény kicsit távolabbi jogalap, ennek ellenére a minta alkalmazása 
nyugodtan kötelezően előírható. 

Elnök úr egyetértett Dr. Gyertyánfy Péter azon javaslatával, hogy a megkereső jogi okfejtését, nem, hogy 
nem kell, de nem is szabad ismertetni, ehhez a szakértőnek semmi köze nincs. Egyetért azzal, hogy a 
kérdések sorrendjéhez nincs kötve a Testület. Azonban Dr. Gyertyánfy Péternek a szakvéleménynek az 
eljáró tanács számára való megküldésével kapcsolatos időpontra való javaslatait nem lehet elfogadni, 
tekintettel arra, hogy azok az ügyrendben meghatározott időpontok, így nem lehet rajtuk módosítást 
végrehajtani. Ezzel szemben Dr. Kricsfalvi Anita határidő javaslata a tervezet ismételt megküldésével 
kapcsolatban nincs az ügyrendben, ezért az elfogadható. 

Az elnökség elfogadta, hogy a szakvélemény minta a megbeszélt észrevételek mentén módosításra kerül és 
úgy lesz elérhetővé téve. 

6.2. Szakvélemények anonimizálásának felélénkítése és a ratio decidendi kezelése  

Az 5. pontnál ezt a kérdés megtárgyalásra került. 

 

7. Az elnökség következő ülésének napirendjével és időpontjával kapcsolatos javaslatok 

Elnök úr kérdezi, hogy van e olyan téma, amit szeretnének az elnökség tagjai, hogy megbeszéljen az 
elnökség. A következő rendes ülésre 2022 tavaszán, nyár elején fog sor kerülni. 

Dr. Gyertyánfy Péter jelezte, hogy az elnökség hatáskörébe tartozna a díjemelés, így amennyiben ez addig 
nem kerül kezelésre, kerüljön a napirendre. 

Elnök úr jelezte, hogy természetesen szem előtt marad a rendelet módosítása és a választások után meg kel 
nézni, hogy ez a javaslat tartható-e. 

Pomázi Gyula jelezte, hogy jelen van a kettős törekvés mind az SZJSZT mind ISZT kapcsán a rendelet 
módosítására és ez által a díjemelésre, de ha közös erőfeszítés van, akkor megvalósíthatónak tűnik. E 
mellett tájékoztatta a Testületet arról, hogy az ITM által érkezni fog egy felkérés az SZJSZT felé, van egy 
pár multi vállalat, aki megkereste az ITM-et a munkaadó-munkavállalói problémák (szolgálati művek) 
tekintetében, az SZTNH fogja ezt koordinálni, és ide kérnének majd pár szakértőt kijelölni, mert az ITM ezt 
külön akarja kezelni. 



Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 128. évfolyam 4. szám, 2023. 02. 28. 

 Beszámoló a Szerzői Jogi Szakértő Testület 2021. évi működéséről 

 
 
 
 

33 
 

 
 
 

 

8. Egyéb napirendi pontok 

Nem merült fel egyéb megtárgyalandó napirendi pont. 

 

9. Az ülés berekesztése 

Dr. Faludi Gábor elnök az elnökségi ülést 16 óra 18 perckor berekesztette. 

 

Budapest, 2021. július 6. 

 

 

Dr. Faludi Gábor Dr. Csősz Gergely 
a Testület elnöke a Testület titkára 
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2. számú melléklet a Szerzői Jogi Szakértő Testület 
2021. évi működéséről szóló beszámolóhoz 
(Kimutatás az SZJSZT 2021. évi ügyeiről) 

 
2021. évi megkeresések / megbízások. 
(Bizalmasan kezelni kért szakvélemények kiemelése) 

 
 

Ügyszám Megkereső/Megbízó Beérkezés 
dátuma 

TÁRGY Tanácsülés 
időpontja Befizetve 

1 2021 

Dr. Lengyel Márk Ügyvédi 
Iroda  

Liszt Ferenc Kamarazenekar 
Alapítvány 

2021.01.13 

Zeneműkiadó nyilvános előadás, 
és lehívásra hozzáférhetővé tétel 

engedélyezési jogával 
kapcsolatos kérdések 

2021.02.22 2021.01.21 

2 2021 Székesfehérvári Törvényszék  2021.01.13 

Lószállító gépjármű felépítmény 
szerzői jogi védelmével, szerzői 

jogosultjával kapcsolatos 
kérdések 

2021.02.11 2021.05.21 

3 2021 Fővárosi Törvényszék  2021.02.05 Szoftver megfelelő működésének 
szerzői jogi megítélése 2021.04.13 2021.04.24 

4 2021 

Dr. Tamási Ügyvédi Iroda 
Cselekvés a 

Kiszolgáltatottakért 
Alapítvány 

2021.01.29 

Orvosi beavatkozásról és 
előkészületeiről készült 

filmfelvételeken fennálló szerzői 
és szomszédos jogok   

2021.03.12 2021.02.12 

5 2021 
Dr. Hatházi Vera Ügyvédi 

Iroda  
Dr. Kondráth Teodóra 

2021.02.17 
Reklámok szerzői jogi 
szempontból történő 

összehasonlítása 
2021.03.23 2021.03.05 

6 2021 Dr. Krajnyák & Társa 
Ügyvédi Iroda 2021.02.23 Megrendelésre készült logó 

védelme 2021.03.31 2021.03.05 

7 2021 Fővárosi Törvényszék  2021.02.22 Számítógépi programalkotás 
átdolgozása 2021.06.11 2020.09.13 

8 2021 Kovács Beatrix 2021.03.04  visszautasítva  

9 2021 Klauber Ügyvédi Iroda 2021.03.08 
Szőnyegminta (ipari 

tervezőművészeti alkotás) szerzői 
jogi védelme 

2021.03.31 2021.03.09 

10 2021 OSZK 2021.03.09 
A Nemzeti Könyvtár tervezett 
e-kölcsönzési szolgáltatásának 

szerzői jogi minősítése 
2021.05.10 2021.04.08 

11 2021 Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia 2021.03.09 Üzletszerűség kérdése átvétel 

esetén 2021.05.10 2021.04.15 

12 2021 Fővárosi Törvényszék 2021.03.19 
Makró, és makró alapjául 

szolgáló algoritmus szerzői jogi 
megítélése 

2021.06.08 2021.08.03 

13 2021 Bérczes Ügyvédi Iroda 2021.03.23 
Műsorszám címének szerzői jogi 
védelme, televíziós műsorszám 

filmelőállító jogai 
2021.04.22 2021.03.09 



Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 128. évfolyam 4. szám, 2023. 02. 28. 

 Beszámoló a Szerzői Jogi Szakértő Testület 2021. évi működéséről 

 
 
 
 

35 
 

 
 
 

14 2021 Audi Hungária Zrt. 2021.04.01 Munkaviszonyban létrehozott 
művek szolgálati jellege 2021.05.12 2021.04.12 

15 2021 Sár és Társai Ügyvédi 
Társulás 2021.04.13 

Sajtócikkre mutató internetes 
hiperhivatkozás és összefoglaló 

tartalmi kivonat, valamint 
kulcsszavak sajtófigyelő cég által 

más személyek részére történő 
rendelkezésre bocsátása 

2021.05.14 2021.04.16 

16 2021 Andersen Adótanácsadó Zrt. 2021.05.13 Szoftverlicencek és kapcsolódó 
szolgáltatások jogdíj tartalma 2021.07.06 2021.06.07 

17 2021 Oppenheim Ügyvédi Iroda 2021.05.28 Bumeráng szerzői jogi védelme 2021.06.29 2021.05.31 

18 2021 Fővárosi Törvényszék  2021.06.03 
Számítógépi programalkotáshoz 
készített dokumentáció szerzői 

jogi megítélése 
2021.08.31 2021.12.07 

19 2021 Fazakas Építésziroda Kft. 2021.06.11 Építészeti tervek felhasználása 2021.07.16 2021.06.17 

20 2021 SBGK Ügyvédi Iroda 2021.06.24 Internetes keresőszolgáltatás 
működésének szerzői jogi keretei 2021.09.06 2021.06.29 

21 2021 Pécsi Törvényszék  2021.06.25 Drónfelvétel egyéni, eredeti 
jellege 2021.08.03 2021.11.03 

22 2021 Bara Design 2021.07.08 Építészeti tervek felhasználása 2021.09.14 2021.07.27 

23 2021 Győri Törvényszék  2021.07.06 OTDK dolgozat szerzői jogi 
védelme és felhasználása  2021.10.04 2022.03.03 

24 2021 Fővárosi Törvényszék 2021.07.14 Építész névfeltüntetési joga 2021.09.16 2021.12.22 

25 2021 NAV 2021.11.10 Cikkek, publikációk, műrészletek 
jogosulatlan felhasználása 2022.01.10  

26 2021 Skawa/Realmonitor Kft. 2021.08.16 

Online adatbázis részét képező 
fénykép framing eljárással 

nyilvánosan elérhető link útján 
történő hivatkozása 

2021.09.10 2021.08.20 

27 2021 NYÍRTEVRV-PLUSZ Kft. - 
Lohn Ügyvédi Iroda 2021.08.25  

a felkérés 
elutasításra 

került 
 

28 2021 Jambrik Ügyvédi Iroda 2021.08.30 

Számítógépi programalkotás 
részét képező virtuális eszköz, 

illetve pénz szerzői jogi 
felhasználása 

2021.10.07 2021.09.14 

29 2021 Fővárosi Törvényszék 2021.09.13 Logó (védjegy) szerzői jogi 
védelme 2021.10.28 2022.02.17 

30 2021 Nemzeti Filmintézet 
Közhasznú Nonprofit Zrt. 2021.10.28 

Gyűjteményes mű-e egy 
interaktív médiaszolgáltatás 

adatbázisa? 
2021.11.26 2021.10.28  
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31 2021 Risoteria Vendéglátó Kft.. 2021.10.25  
hatáskör 

hiánya miatt 
elutasítva 

 

32 2021 Eat Clean Diet Magyarország 
Kft. 2021.10.26  

hatáskör 
hiánya miatt 

elutasítva 
  

33 2021 Nyelvtudományi 
Kutatóközpont 2021.11.02 

Nyelvtechnológiai kutatás során 
szöveges adatbázisok (nyelvi 
korpuszok) létrehozásának és 
közreadásának szerzői jogi 

kérdései 

2021.12.20 2021.11.12 

34 2021 Balogh Dávid  
(Börcsök Ügyvédi Iroda) 2021.11.05  

elutasításra 
került  

35 2021 
Danubia (TERC 

Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.) 

2021.11.16 
Számítógépi programalkotás 

felhasználása után fizetett jogdíj 
megítélése 

2022.01.06 2021.11.22 

36 2021 Magyar Lapkiadók 
Egyesülete 2021.11.12  visszavonva  

37 2021 Molnár Gyula, Szilágyi 
Krisztina 2021.11.17 Névfeltüntetési jog 2022.01.07 2021.11.25 

38 2021 Kasek Roland 2021.11.23  
befizetés nem 

történt  

39 2021 Fővárosi Törvényszék 2021.11.24    

40 2021 NAV 2021.12.06  
tájékoztatás 

ISZT 
hatáskörről 

 

41 2021 SBGK Ügyvédi Iroda 
Megyik János 2021.12.07 Közreműködő szerzői jogi 

jogosultsága 2022.01.19 2021.12.13 

 

 
 
Korábbi évekről áthúzódó megkeresések / megbízások 
 
 

Ügyszám Megkereső/Megbízó Beérkezés 
dátuma 

TÁRGY Tanácsülés 
időpontja Befizetve 

17 2019_02 NAV 2020.12.22 Számítógépi program jogi 
védelme 2021.03.26 2021.05.21 

29 2020 NAV 2020.11.11 Fényképfelvétel (fotóművészeti 
alkotás) szerzői jogi védelme 2021.01.21 2021.04.19 

30 2020 Fővárosi Törvényszék 2020.11.16 
Témajavaslat újságírói 

felhasználása átdolgozásnak 
minősül-e? 

2021.01.12 2021.06.22 
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31 2020 Stirring Kft. 2020.11.12 
Műsorszám címének szerzői jogi 
védelme, televíziós műsorszám 

filmelőállító jogai 
2021.01.27 2020.11.24 

32 2020 Miskolci Törvényszék 2020.12.14 
Térségfejlesztés műfajú 

szakirodalmi művek szerzői jogi 
kérdései 

2021.01.21 2021.06.24 

33 2020 
Dr. Szepessyné  
dr. Bakó Imola  

Közjegyzői Iroda 
2020.12.14 Csillárok szerzői jogi védelme 2021.02.25 2021.05.04 

 
 
2021. évben készült kiegészítő szakvélemény 
 

Ügyszám Megkereső/Megbízó Beérkezés 
dátuma 

TÁRGY Tanácsülés 
időpontja Befizetve 

11 
 

2019_2 NAV   2021.02.22 
Irodalmi mű filmes 

átdolgozásának szerzői jogi 
kérdései 

2021.04.12 2021.05.18 

17 2019_2 NAV 2021.02.10 Adatbázis sui generis oltalma 2021.04.13 2021.05.21 

32 2020_2 Miskolci Törvényszék 2021.03.01 
Térségfejlesztés műfajú 

szakirodalmi művek szerzői jogi 
kérdései 

2021.04.14 2021.06.24 

32 2020_03 Miskolci Törvényszék 2021.05.28 
Térségfejlesztés műfajú 

szakirodalmi művek szerzői jogi 
kérdései 

2021.07.09 2022.01.26 
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 ( 74 )   Földi Julianna Veronika, 1214 Budapest, Fácánhegyi u. 19/b. (HU)  

 ( 57 )
Jelen találmány extrahált darákból, különösen napraforgó darából nyert frakciók előállítására vonatkozik. Az

eljárás során különböző jellemző méretű részecskékből álló extrahált darahalmazt legalább két, fehérje- és

rosttartalomban különböző frakcióra (F , F ) bontunk. Az előkészítő szakaszban b) első aprító berendezésben (2)
1 2

előzetes aprítást hajtunk végre a darahalmazon, d) első osztályozó berendezésben (5) részecskeméret szerint

osztályozzuk a darahalmazt, amely alapján legalább két részhalmazra (F , R , R , R ) bontjuk azt, majd a
1 1 2 3

feldolgozó szakaszban e) legalább az egyik részhalmazt (R , R , R ) legalább egy második aprító berendezésben
1 2 3

(H , H , H ) további aprításnak vetjük alá. Jellemző, hogy a b) lépést megelőzően egy a1) lépésben, második
1 2 3

osztályozó berendezésben (1) leválasztjuk a darahalmaz egy előre meghatározott értéknél nagyobb jellemző

méretű részecskéket tartalmazó átmenetét (Am ), és csak ezen hajtjuk végre a b) lépés szerinti előzetes aprítást;
1

továbbá a b) lépésben első aprító berendezésként (2) tömegütést kifejtő törőelemmel felszerelt előtörőt (2)

alkalmazunk.
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 ( 51 ) A41D 13/12 (2006.01)

A61B 17/132 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00298

 ( 22 )   2021.08.17.  

 ( 71 )   Gábor János, 5665 Pusztaottlaka, Tavasz u. 57 (HU)  

 ( 72 )   Gábor János, 5665 Pusztaottlaka, Tavasz u. 57 (HU)  

 ( 54 )  Ruházat végtagsérüléseknek kitett személyek számára

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivő Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya ruházat végtagsérülésnek kitett személyek számára, amely két részből, egy felső- és alsó

részből tevődik össze. 

A találmány szerinti ruházatot az jellemzi, hogy a felső rész - zubbony (1) - ujjainak hónalj alatti részében,

valamint az alsó rész - nadrág (9) - szárainak combhajlati részében körbefutó zsebvarrások (3, 10) vannak,

amelyben egy zsebfedéllel (4, 11) lezárt nyílás (5, 12) van és a körbefutó zsebvarrások belsejében (3, 10) egy, a

zsebvarrások (3, 10) nyílásait (5, 12) működtethető érszorító (6) van elhelyezve.

 

  

 ( 51 ) A61K 31/7048 (2006.01)
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A61K 31/4415 (2006.01)

A61K 31/519 (2006.01)

A61P 3/14 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00299

 ( 22 )   2021.08.19.  

 ( 71 )   Kéri Pharma Hungary Kft., 4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7. (HU)  

 ( 72 )   Dr. Zsuga Judit, 4031 Debrecen, Kadosa u. 18. (HU)  

  Dr. Szendrei Levente, 4032 Debrecen, Lóverseny u. 5. (HU)  

 ( 54 )  Új gyógyászati kombináció alkalmazása krónikus vénás elégtelenség kezelésére

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya új gyógyászati kombináció. Pontosabban, a találmány tárgya vénás elégtelenség kezelésére

szolgáló gyógyászati kombináció. Közelebbről, a találmány tárgya egy diozminból, folsavból és B6 vitaminból

álló kombináció. Szintén a találmány tárgyát képezi a kombináció alkalmazása vénás elégtelenség kezelésére

szolgáló gyógyszerkészítmény előállítására, illetve a találmány szerinti kombináció illetve gyógyszerkészítmény

vénás elégtelenség kezelésénél történő alkalmazásra. A készítményekkel elért eredmények tanúsága szerint azok

alkalmazása minden esetben hozzájárult a kedvező terápiás hatás kialakulásához, továbbá bizonyítást nyert, hogy

a homocisztein szint csökkentése normál vagy alacsony homocisztein-szint esetén is pozitív kihatással volt a

betegség gyógyulására.

  

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B60T 1/14 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00294

 ( 22 )   2021.08.10.  

 ( 71 )   Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. (HU)  

 ( 72 )   Kádár Lehel 55%, 1224 Budapest, Diótörő 105/1. (HU)  

  Dr. Szalay Zsolt 5%, 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 26. (HU)  

  Bognár Szilárd 25%, 8900 Zalaegerszeg, Béke utca 28. (HU)  

  Dr. Háry András 5%, 8900 Zalaegerszeg, Panoráma tér 3. (HU)  

  Tihanyi Viktor 5%, 1032 Budapest, Kiscelli utca 6. (HU)  

  Bognár Péter 5%, 8913 Lakhegy, Petőfi út 62. (HU)  

 ( 54 )  Útfék

 ( 57 )
Útfék közúti tesztjárművekhez, amelynek célszerűen három, a tesztjármű alvázának haslemezéhez (14) rögzített

háza (H), és az egyes házakban csuklózott első lengőkarja (3), valamint az első lengőkarhoz (3) rögzített

fékezőfeje (1) van, és lényege, hogy a fékezőfej (1) súrlódó betéttel (2) van ellátva, és az első lengőkarhoz (3)

hátsó lengőkar (8) van csuklózva (6), és az első lengőkaron (3) horgas határoló elem (5), a hátsó lengőkar (8)

egyik végén a horgas határoló elemhez (5) illeszkedő határoló elem (7) van rögzítve, és a házon (H) az útfék

készenléti helyzetében a horgas határoló elemet (5) megtámasztó reteszelő laprugó (4) van elrendezve, valamint a

hátsó lengőkar (8) másik végén a házhoz (H) viszonyítva torziós rugóval (16) előfeszített csukló (9) körül

elfordítható perem (15) van rögzítve, és a perem (15) felső pálya (13) és alsó pálya (13a) között mozgatható

görgősorral (10) van a ház (H) haslemezéhez (14) reteszelve, továbbá a haslemezen (14) az első lengőkar (3)

üzemi helyzetben történő megtámasztására szolgáló ütközési pont (17) van kialakítva.
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 ( 51 ) B60W 30/00 (2006.01)

B62D 5/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00263

 ( 22 )   2021.07.09.  

 ( 71 )   AImotive Kft., 1025 Budapest, Szépvölgyi út 22. (HU)  

 ( 72 )   Kohári Roland, 5100 Jászberény, Alsómuszáj 90. (HU)  

 ( 54 ) Kormányzási rendszer autonóm jármű teszt vezetéséhez való használatra, leválasztási eljárás és

adatfeldolgozó rendszer, számítógépes programtermék és számítógéppel olvasható tárolóeszköz az eljárás

 megvalósításához

 ( 74 )   Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b (HU)  

 ( 57 )
A találmány egyrészt kormányzási rendszer autonóm jármű tesztvezetéséhez való használatra, amely tartalmaz

- a jármű kézi kormányzására kialakított kézi kormányzóeszközt,

- a kézi kormányzóeszközhöz csatlakoztatott kormánytengelyt (30), és

- a kormánytengelyre (20, 30, 50, 601, 70) szabályozható nyomatékkal ható közvetlen meghajtású motort (25, 35,

55, 655, 75), amely közvetlen meghajtású motor (25, 35, 55, 655, 75) forgástengellyel (27, 37) rendelkezik,

amely forgástengely (27, 37) a kormánytengellyel (20, 30, 50, 601, 70) koaxiális.

A kormányzási rendszert az jellemzi, hogy

- a kormányzási rendszer legalább két, különböző vezetési körülményeket jellemző, előre meghatározott állapottal

rendelkezik, és mindegyik előre meghatározott állapotnak van legalább egy előre meghatározott leválasztási

határa, és

- a kormányzási rendszer továbbá szabályozási paraméter alapján működtethető szabályozóegységet (56)

tartalmaz, a szabályozóegység (56) a jármű aktuális előre meghatározott állapotának érzékelésére van kialakítva,

és a szabályozóegység a közvetlen meghajtású motor (35) leválasztását kezdeményezi abban az esetben, ha a

különbségérték az előre meghatározott aktuális állapotnak megfelelő legalább egy előre meghatározott

leválasztási határt eléri.

A találmány továbbá az leválasztási eljárás és adatfeldolgozó rendszer, számítógépes programtermék és

számítógéppel olvasható tárolóeszköz az eljárás megvalósításához.

  

 ( 51 ) B63H 16/04 (2006.01)

F16D 1/02 (2006.01)

F16D 49/00 (2006.01)
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 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00296

 ( 22 )   2021.08.12.  

 ( 71 )   Máté Péter, 2300 Ráckeve, Keszeg sor 42. (HU)  

 ( 72 )   Máté Péter, 2300 Ráckeve, Keszeg sor 42. (HU)  

 ( 54 )  Forgató eszköz evezőhöz, valamint evező, amely ilyen forgató eszközt tartalmaz

 ( 57 )
A találmány tárgya forgató eszköz (101) nyéllel (4) rendelkező evezőhöz (2). Az eszköz a nyél (4) hossztengelyét

körbevevő és a hossztengely körül elforgatható, a hossztengely menti elmozdulás ellen rögzített hengeres

forgórészt (17) tartalmaz, amely forgórész (17) radiális irányban rögzítő állás és kioldó állás között elmozdulni

képes reteszelő elemmel van ellátva.

  

D. SZEKCIÓ - TEXTIL- ÉS PAPÍRIPAR

 ( 51 ) D06M 13/248 (2006.01)

D01F 9/22 (2006.01)

D06M 15/643 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 22 00437

 ( 22 )   2021.06.02.  

 ( 71 )   Takemoto Yushi Kabushiki Kaisha, 4438611 Aichi, 2-5, Minato-machi, Gamagori-shi (JP)  

 ( 72 )   Oda Kohei c/o Takemoto Yushi Kabushiki Kaisha, 4438611 Aichi, 2-5 Minato-machi, Gamagori-shi (JP)  

  Honda Hiroki c/o Takemoto Yushi Kabushiki Kaisha, 4438611 Aichi, 2-5 Minato-machi, Gamagori-shi (JP)  

 ( 54 ) Kezelőszer szénszál prekurzorhoz, szénszál prekurzorhoz való kezelőszer vizes folyadéka, szénszál

 prekurzor és eljárás szénszál előállítására

 ( 30 )   2020-100185 2020.06.09. JP  

 ( 86 )   JP21020983  

 ( 87 )   21251236  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
A jelen találmány szénszál prekurzor kezelőszert a hőállóság és a szálak közötti fúziót elnyomó hatás tekintetében

megfelelően javítja a lángállóságot biztosító kezelés során. A szénszál prekurzor kezelőszert azzal jellemzett,

hogy tartalmaz kenőanyagot, és a kenőanyag tartalmaz meghatározott kéntartalmú diészter-vegyületet és

meghatározott kéntartalmú monoészter-vegyületet.
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F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

 ( 51 ) F02B 23/06 (2006.01)

F01L 13/08 (2006.01)

F02B 75/36 (2006.01)

F02D 15/02 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00284

 ( 22 )   2021.08.03.  

 ( 71 )   Ursinyi János, 8192 Hajmáskér, Tábori út 16/C 1. (HU)  

 ( 72 )   Ursinyi János, 8192 Hajmáskér, Tábori út 16/C 1. (HU)  

 ( 54 )  Az égéstér térfogatát változtató kettősdugattyú

 ( 57 )
A találmány, az égéstér térfogatát változtató kettős-dugattyú. Használatával jelentősen javítható a belsőégésű

motorok termikus hatásfoka, és csökkenthető a kibocsátott CO , mert működésével folyamatosan megközelíti a
2

maximális sűrítési viszonyt, bármilyen töltöttségnél, így nagyobb teljesítményt érünk el, és kisebb fogyasztást. A

gyári kompresszióviszonyt jelentősen lehet növelni részterhelésen, mert a terhelés növelésével változik az égéstér

térfogata is. A kívánt eredményt a kettős-dugattyú biztosítja egyszerű működésével. Beépítése a hengerfejben (1)

kialakított dugattyújáratba (2) történik, melyben középen kétirányú szelepfészek (7) van. Az alsó tér az égéstér

növelésére szolgál, a felső a zárt dugattyújárat olajtérrel (9) visszacsapó szeleppel (5), és nagynyomású szeleppel

(6). Ha az égési csúcsnyomás a töltöttség változásával megemelkedik, az olaj kijut a zárt dugattyújáratból (9), a

dugattyújárat (2) térfogatával nő az égéstér, így hasonló marad a kompresszióviszony. Ha ismét kisebb a terhelés,

a dugattyújárat (9) olajjal töltődik, és az égéstéri dugattyús-szelep (3) síkban lesz a hengerfejjel (1), kisebb

térfogatú égéstér lesz. Nyomásérzékelő, és elektronikusan vezérelt szelep beépítésével, vagy több

kettős-dugattyúval egyenletesebben lehet beállítani a megfelelő térfogat arányokat. A kettős-dugattyú képes

automatikus működésre, úgynevezett kétlépcsős módon.
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 ( 51 ) F02B 37/00 (2006.01)

F02B 39/10 (2006.01)

F02M 26/04 (2016.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00285

 ( 22 )   2021.08.03.  

 ( 71 )   Ursinyi János, 8192 Hajmáskér, Tábori út 16/C 1. (HU)  

 ( 72 )   Ursinyi János, 8192 Hajmáskér, Tábori út 16/C 1. (HU)  

 ( 54 )  Hosszútengelyű, hosszúéletű, axiálturbó, elektromotorral

 ( 57 )
A találmány, hosszútengelyű, hosszúéletű, axiálturbó, elektromotorral. A belsőégésű motorok teljesítményét és

fajlagos fogyasztását javítja azáltal, hogy az axiálturbó hasznosítja a kipufogógáz energiáját a henger feltöltésére.

Az égéstermék eltávozását segíti a vákummal, mivel ez a turbó nem okoz torlódást, így nem kell a dugattyúnak

nagy nyomás ellen dolgozni a kipufogógáz kitolásakor, mint a hagyományos turbónál. Az elektromotor (5)

biztosítja a gyors gázreakciót, a felesleges energiát pedig visszatölti. A hosszú tengely (3) szétszerelés nélkül

állítható, egymástól távol levő kúpos csapágyazással biztosítja a kicsi kotyogást, hosszú élettartamot. A forró

egység távol van a többitől, mert a tengely (3) a motorblokkon (1), vagy hengerfejen áthaladó járatban

helyezkedik el. Az elektromotor (5) hűtése is biztosítva van, mert a forgórész a kompresszorkerékkel (6) egybe

van építve, a motorblokk (1) egyik oldalán, a másik oldalon pedig a turbinakerék (4) helyezkedik el.

  

 ( 51 ) F02D 13/02 (2006.01)

F01L 13/00 (2006.01)

F02B 37/00 (2006.01)

F02M 26/08 (2016.01)
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 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00286

 ( 22 )   2021.08.03.  

 ( 71 )   Ursinyi János, 8192 Hajmáskér, Tábori út 16/C 1. (HU)  

 ( 72 )   Ursinyi János, 8192 Hajmáskér, Tábori út 16/C 1. (HU)  

 ( 54 )  A henger részleges töltése a töltőszelep vezérlésével, kétütemű, vegyes vezérlésű, axiálturbós motorban

 ( 57 )
A találmány, a henger részleges töltése a töltőszelep vezérlésével, kétütemű, vegyes vezérlésű, axiálturbós

motorban. A találmány lényege, hogy a részleges töltéssel kedvezően változik a kinyerhető energia aránya, a

Miller-ciklushoz viszonyítva, közel kétszeres teljesítményre képes, minden fordulaton van munkavégzés, jobb

hatásfokkal. Nincs hengerfej-tömítés, mert a henger a hengerfejjel egyben van. A töltetcsere teljesen

hulladékenergiával történik. A kompresszió viszonyt változtató kettős-dugattyúval, még hatékonyabb lehet. 

Nincs a turbóhoz szabályozó, mert az elektromotor a felesleget az akkumulátorba tölti.

  

 ( 51 ) F16F 1/374 (2006.01)

B29C 33/40 (2006.01)

B29C 35/02 (2006.01)

C08J 3/24 (2006.01)

C08J 3/26 (2006.01)

C08L 7/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00304

 ( 22 )   2021.08.25.  

 ( 71 )   DR. RENNER TAMÁS, 6440 Jánoshalma, Bernáth Zoltán u. 20. (HU)  

 ( 72 )   DR. RENNER TAMÁS 80%, 6440 Jánoshalma, Bernáth Zoltán u. 20. (HU)  

  DR. KALÁCSKA GÁBOR 10%, 2100 Gödöllő, Levendula utca 9. (HU)  

  DR. KERESZTES RÓBERT 10%, 8493 Iszkáz,, Nagy László utca 10. (HU)  

 ( 54 )  Elasztomer gépelem és elasztomer komponens

 ( 74 )   Földi Julianna Veronika, 1214 Budapest, Fácánhegyi u. 19/b (HU)  

 ( 57 )
Jelen találmány tárgya egyrészt elasztomer gépelem (1), másrészt annak részét képező elasztomer komponens (2).

Az elasztomer gépelemnek (1) nyers gumikeveréket és hulladékgumit (21) tartalmazó elasztomer komponense

(2), valamint ahhoz csatlakoztatott legalább egy, más gépelemmel való kapcsolódást biztosító rögzítőeleme (3a,
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3b) van, továbbá az elasztomer komponens (2) magrészt (2b) és azt körülvevő, előre meghatározott vastagságú

külső részt (2a) tartalmaz, ahol a hulladékgumi (21) kizárólag a magrészbe (2b) van belekeverve. A találmányra

jellemző továbbá, hogy az elasztomer komponensben (2) a magrész (2b) mennyisége 30-50 tömeg%.

  

G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G01N 3/00 (2006.01)

G01N 33/24 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00283

 ( 22 )   2021.07.31.  

 ( 71 )   Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1. (HU)  

 ( 72 )   Hudacsek Péter, 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 83/A (HU)  

 ( 54 )  Triaxiális vizsgálóberendezés több mérőcellával

 ( 74 )   DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya triaxiális vizsgálóberendezés (100), amely tartalmaz triaxiális mérés foganatosítására alkalmas

legalább két mérőcellát egy-egy mérőtérfogattal, a mérőtérfogatok mindegyike triaxiális mérés tárgyát képező

próbatestet fogadón van kialakítva, legalább egy vezérlőmodult (13) a legalább két mérőcellában a triaxiális

mérés foganatosítása során fennálló üzemi paraméterek szabályozására.

A találmány szerinti triaxiális vizsgálóberendezés (100) lényege, hogy központi hidraulikus multiplexer egységet

tartalmaz, amely a legalább egy vezérlőmodul (13) és a legalább két mérőcella közé van ezek mindegyikével

működtető kapcsolatban beiktatva, továbbá az egyes mérőtérfogatokba a próbatestek hidrosztatikus terhelését

biztosító közegként külső forrásból származó gázközeget juttatón van kialakítva.
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 ( 51 ) G01N 21/21 (2006.01)

G01B 11/06 (2006.01)

G01J 4/00 (2006.01)

G01N 21/00 (2006.01)

G02B 9/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00287

 ( 22 )   2021.08.03.  

 ( 71 )   SEMILAB Zrt., 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/A (HU)  

 ( 72 )   Korsós Ferenc, 1112 Budapest, Botfalu utca 4/A (HU)  

  Makai László, , (HU)  

 ( 54 ) Spekuláris reflexión alapuló, több beesési síkkal rendelkező vizsgálóberendezés közös megvilágító vagy

 detektáló ággal

 ( 74 )   DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya spekuláris reflexión alapuló berendezés minta (8) felületének tulajdonságai vizsgálatához. A

berendezés tartalmaz mintatartót a minta (8) elhelyezésére, fényforrást (1, 1’) a minta felületének polarizátort (2,

2’) tartalmazó polarizátor ágbeli besugárzására, detektort (6) a minta felületéről spekuláns reflexió révén

reflektálódott sugárzás analizátort (5) tartalmazó analizátor ágbeli felfogására, valamint vezérlőegységet a

fényforrás (1, 1’), a polarizátor (2, 2’), az analizátor (5) és a detektor (6) legalább egyikével működtető

kapcsolatban.

A berendezés lényege, hogy a fényforrás (1) által kibocsátott és minta első morfológiájú felületéig első

polarizátor ágban (P ) terjedő sugárzás, valamint a minta első morfológiájú felületéről reflektálódott és a
n

detektorig (6) első analizátor ágban terjedő sugárzás első beesési síkot (40) határoznak meg, az első beesési sík

(40) a minta első morfológiájú felületére merőleges, továbbá a fényforrás (1’) által kibocsátott és minta második

morfológiájú felületéig második polarizátor ágban (P ) terjedő sugárzás, valamint a minta második morfológiájú
n

felületéről reflektálódott és a detektorig második analizátor ágban terjedő sugárzás második beesési síkot (40’)

határoznak meg, a második beesési sík (40’) a minta második morfológiájú felületére merőleges, és ahol az első

beesési sík (40) és a második beesési sík (40’) egymást metszésvonalon metsző síkok. A berendezésben az első

polarizátor ág és a második polarizátor ág egy a metszésvonalon elrendezett egyetlen közös polarizátor ágként

van kialakítva, vagy az első analizátor ág és a második analizátor ág egy a metszésvonalon elrendezett egyetlen

közös analizátor ágként (A ) van kialakítva.
c
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H. SZEKCIÓ - VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG

 ( 51 ) H01H 19/00 (2006.01)

A63H 33/02 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00303

 ( 22 )   2021.08.25.  

 ( 71 )   dr. Schablauer Péter, 7400 Kaposvár, Meggyes u. 23. (HU)  

 ( 72 )   dr. Schablauer Péter, 7400 Kaposvár, Meggyes u. 23. (HU)  

 ( 54 )  Vizuális élményt nyújtó szerkezet audió rendszerekhez

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
Vizuális élményt nyújtó szerkezet (10) audio rendszerekhez, például erősítőkhöz és/vagy hangfalakhoz, amelynek

20-60 mm közé eső átmérőjű körszimmetrikus teste (13, 34) van, a szerkezet (10) fejrésze (11, 33) fényáteresztő

anyagból készül és mögötte egy vagy több fényforrás (20, 39) helyezkedik el, a fejrésznek (11, 33) ívelt,

szivarvéghez hasonló domború véggel rendelkező profilja van és rajta nagyszámú csiszolt homorú felület (12, 35)

van kialakítva, és a fejrész (11, 33) belső részén annak profilját követő alakú központi üreg (16, 36, 41) van és ez

valamely márkás szeszes italból vett mintával (17, 37) van megtöltve és megfelelő záróelemmel (18) van lezárva,

és a test (13, 34) az audio rendszer látható részén helyezkedik el.

 

  

 ( 51 ) H02S 20/00 (2014.01)

H02S 20/30 (2014.01)

 ( 13 )  A1
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 ( 21 )  P 21 00209

 ( 22 )   2021.06.02.  

 ( 71 )   Pannon Egyetem, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10 (HU)  

 ( 72 )   Dr. Pintér Gábor 17%, 8360 Keszthely, Bajcsy-Zsilinszky utca 3. (HU)  

  Dr. Zsiborács Henrik 25%, 8360 Keszthely, Bajcsy-Zsilinszky utca 33. (HU)  

  Hegedűsné dr. Baranyai Nóra 17%, 8360 Keszthely, Keszthely Martinovics u. 24. (HU)  

  Dr. Vincze András 16%, 8360 Keszthely, Sebessy Kálmán köz 2/B (HU)  

  Zsiborács Henrik 25%, 8360 Keszthely, Bajcsy-Zsilinszky utca 33. (HU)  

 ( 54 ) Eljárás aktív napkövető napelemes rendszer vezérlésére, valamint kapcsolási elrendezés és számítógépi

 program termék az eljárás megvalósítására

 ( 74 )   DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
Eljárás legalább egy napelem modult magában foglaló aktív, napkövető napelemes rendszer vezérlésére,

amelynek során a napelemes rendszer napi üzemének kezdetén legalább egy fényérzékelő szenzorral azt mérjük,

hogy a környezeti megvilágítás szintje meghaladja-e a küszöbértékként meghatározott 200 lux értéket, ha igen,

úgy tekintjük, hogy bekövetkezett a napkelte, ekkor a legalább egy fényérzékelő szenzorral keressük a Nap

pozícióját legfeljebb 20 s időtartamig, a Nap pozíciójának megtalálását követően a napelemes rendszer részét

képező legalább egy napelem modult a beeső napsugárzásra merőleges síkba állítjuk, a nap során a legalább egy

napelem modul mindenkori beeső napsugárzásra merőleges síkba történő utánállításánál a Nap pozíciójának

keresését 2,5-3,5 perc tartományba eső időn keresztül szüneteltetjük. Ha a legalább egy fényérzékelő szenzorral

azt érzékeljük, hogy a környezeti megvilágítás szintje továbbra is meghaladja a küszöbértékként meghatározott

200 lux értéket, akkor a leírt lépéseket ismételjük, és ha a környezeti megvilágítás mért szintje előre

meghatározott időtartamon át az előre beállított küszöbérték alá csökken, abbahagyjuk a legalább egy napelem

modul utánállítását, és a legalább egy napelem modult kelet-nyugat irányú 90°-os és észak-dél irányú 30°-os

pozícióba állítjuk, majd az eljárást elölről ismételjük.

A találmány tárgya egy kapcsolási elrendezés valamint egy számítógépi program termék az eljárás

megvalósítására.

 

  

A rovat 15 darab közlést tartalmaz. 
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Megadott szabadalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A01K 47/06 (2006.01)

A01K 47/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.349 2022.11.30.

 ( 21 )  P 18 00142

 ( 22 )  2018.05.02.

 ( 40 )  2019.11.28

 ( 73 )  Dömöcsök Diána 1/3, 2051 Biatorbágy, Bethlen Gábor u. 44/A (HU)

 Dömöcsökné Nálhi Ágnes 1/3, 2051 Biatorbágy, Bethlen Gábor u. 44/A (HU)

 dr. Horváth-Dömöcsök Viktória 1/3, 2051 Biatorbágy, Mészöly László u. 3. (HU)

 ( 72 )  Dömöcsök Béla, 2051 Biatorbágy, Bethlen Gábor u. 44/a (HU)

 ( 54 )  Méhek mozgását szabályozó eszköz kaptárokhoz

 ( 74 )  PATINORG KFT., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 6-8. (HU)

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B65G 19/08 (2006.01)

B65G 19/20 (2006.01)

B65G 19/22 (2006.01)

B65G 41/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.355 2022.12.13.

 ( 21 )  P 18 00424

 ( 22 )  2018.12.09.

 ( 40 )  2020.06.29

 ( 73 )  Kertész András 100%, 4431 Nyíregyháza, Anna u. 13. (HU)

 ( 72 )  Kertész András 95%, 4431 Nyíregyháza, Anna u. 13. (HU)

 Spisák Ottó 5%, 4400 Nyíregyháza, Virág u. 12. (HU)

 ( 54 )  Kaparóelemes szállító gördülő irányeltérítővel, illetőleg kaparóelemes garat vagy tároló

 ( 74 )  Dr. Markó József, 1027 Budapest, Csalogány utca 43. (HU)

G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G02B 21/12 (2006.01)

G02B 21/14 (2006.01)

G06K 9/00 (____.__)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.356 2022.12.13.

 ( 21 )  P 18 00198

 ( 22 )  2018.06.08.

 ( 40 )  2020.11.30
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 ( 73 )  77 Elektronika Műszeripari Kft., 1116 Budapest, Fehérvári út 98. (HU)

 ( 72 )  Bayer Gábor, 1113 Budapest, Tarcali u. 24. (HU)

 ( 54 ) Kombinált világos látóterű és fáziskontrasztos mikroszkópiás rendszer, valamint azzal ellátott

 képfeldolgozó berendezés

 ( 74 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b. (HU)

 ( 51 ) G06T 11/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.354 2022.12.13.

 ( 21 )  P 17 00011

 ( 22 )  2015.06.16.

 ( 40 )  2017.05.29

 ( 73 )  Siemens Medical Solutions USA, Inc., 19355-1406 Malvern, 51 Valley Stream Parkway (US)

 ( 72 )  Ma, Jun, 60067 Palatine, 768 W. Kimball Avenue (US)

 Vija, Alexander Hans, 60202 Evanston, 708 Michigan Ave (US)

 ( 54 )  Több nézetű tomográfiai rekonstrukció

 ( 30 ) 62/012,445 2014.06.16 US

 ( 86 )  IB15054533

 ( 87 )  15193802

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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Megtekinthetővé vált szabadalmi leírások

 ( 11 ) 231.330

 ( 54 ) Moduláris biztonsági korlátrendszer

 ( 11 ) 231.331

 ( 54 ) Hangolható merevségű és csillapítású befogóeszköz szerszámgépekhez

 ( 11 ) 231.332

 ( 54 ) A CO2 megkötését eredményező, fotokatalitikus redukción alapuló eljárás hangyasav és ecetsav előállítására,

továbbfejlesztett katalizátor és berendezés

 ( 11 ) 231.334

 ( 54 ) Apremilaszt tartalmú topikális készítmény

 ( 11 ) 231.336

 ( 54 ) Légfertőtlenítő berendezés, eljárás levegő fertőtlenítésére, valamint ilyen légfertőtlenítő berendezést tartalmazó

arcmaszk

 ( 11 ) 231.337

 ( 54 ) Épület, különösen raktárépület, eljárás az épület megépítésére, valamint zsaluzat az eljárás foganatosítására

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 
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Szabadalmi oltalom megszűnése és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése elutasítás miatt

 ( 21 ) P 17 00337

 ( 54 ) Csővezetékek szintezett rögzítéséhez használatos eszköz és eljárása

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés hiányában

 ( 21 ) P 18 00152

 ( 54 ) Mágneses térrel vezérelhető optikai kapcsoló és eljárás annak alkalmazására

 ( 21 ) P 20 00364

 ( 54 ) Eljárás hideg zománc kialakítására

 ( 21 ) P 20 00365

 ( 54 ) Eljárás mozaikképek egyszerű előállítására

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

 ( 21 ) P 18 00193

 ( 54 ) Rendszer egymástól távol lévő személyek közötti vizuális kollaboráció, különösen virtuális ügyfélszolgálat

biztosítására, valamint eljárás vizuális kollaboráció, különösen virtuális ügyfélszolgálat létrehozására

 ( 21 ) P 19 00082

 ( 54 ) Eljárás nagytisztaságú Prasugrel előállítására

 ( 21 ) P 19 00313

 ( 54 ) Eljárás, diagnosztikai készlet és gyorsteszt ízületi protézis - fertőzés diagnosztizálására

 ( 21 ) P 20 00345

 ( 54 ) Öntözési alrendszer és eljárás öntöző rendszerben dekóder helyzetének megtalálására

 ( 21 ) P 20 00366

 ( 54 ) Csomópont rögzítő elem mobil drótkötél védőháló készítéséhez

 ( 21 ) P 20 00388

 ( 54 ) Vékony fémlemezből hajlításokkal megerősített szerkezeti elemekből álló termékcsalád, különösen tárolási

célokra

 ( 21 ) P 21 00085

 ( 54 ) Biztonsági ülés
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A rovat 7 darab közlést tartalmaz. 

Végleges szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés hiányában

 ( 11 ) 224.939

 ( 21 ) P 03 01324

 ( 54 ) Eljárás eladó és vevő közötti üzletkötés pénzügyi teljesítésének megbízható előkészítésére és végrehajtására

 ( 11 ) 226.026

 ( 21 ) P 04 00073

 ( 54 ) Folyadéktartályos szeleppel ellátott szagelszívó

 ( 11 ) 228.419

 ( 21 ) P 06 00402

 ( 54 ) A légrés felezésén alapuló, mozdulatlan, gyűrű alakú forgórész tekercsekkel rendelkező elektromotor

 ( 11 ) 231.224

 ( 21 ) P 19 00142

 ( 54 ) Nyomásmérő és nyomáshatároló egységgel ellátott tartóegység, infúziós zsák rögzítésére és az infúziós rendszer

gravitációtól független, szabályozható működtetésére

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

 ( 11 ) 231.079

 ( 21 ) P 16 00389

 ( 54 ) Eljárás nagytisztaságú Prasugrel előállítására bromopentil szennyezés eltávolításával

 ( 21 ) P 20 00135

 ( 54 ) Állítható túlemeléssel rendelkező vasúti pálya

 ( 21 ) P 20 00136

 ( 54 ) Környezetharmonikus provizórikus alagút vasúti járművek alagútban haladása során kialakuló dinamikai- és

zajviszonyok teszteléséhez

 ( 21 ) P 20 00443

 ( 54 ) Eljárás tartós, nagy szilárdságú könnyűbeton előállítására

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes szabadalmi közlemények

Képviseleti megbízás

 ( 21 )  P 20 00414

 ( 71 )  Kovács Zsolt 45%, Szeged (HU)

 Litauszki Katalin 55%, Szarvas (HU)

 ( 74 )  Dwornik Marek, 1139 Budapest, Üteg u. 11/a (HU)

 KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1139 Budapest, Üteg utca 11/a. (HU)

 ( 21 )  P 21 00298

 ( 71 )  Gábor János, Pusztaottlaka (HU)

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivő Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

 ( 21 )  P 21 00313

 ( 71 )  Bioxol Kft., Budapest (HU)

 ( 74 )  dr. Csicsor János, 8225 Szentkirályszabadja, Kossuth Lajos utca 33. (HU)

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 21 )  P 19 00293

 ( 73 )  dr. Koch Anna Mária, Budapest (HU)

 ( 74 )  Dwornik Marek egyéni szabadalmi ügyvivő, 1555 Budapest, Pf.64 (HU)

 ( 21 )  P 17 00347

 ( 71 )  Csicsák Viktória, Nyíregyháza (HU)

 ( 74 )  dr. Bencsik Klaudia, 1122 Budapest, Maros u. 28. I. em. 4. (HU)

 ( 21 )  P 20 00160

 ( 71 )  BabyMO Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 74 )  Dwornik Marek, 1139 Budapest, Üteg u. 11/a 2/17 (HU)

 ( 21 )  P 21 00198

 ( 71 )  Ambrus László, Szolnok (HU)

 ( 74 )  Dwornik Marek, 1139 Budapest, Üteg u. 11/a (HU)

 ( 21 )  P 21 00294

 ( 71 )  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest (HU)

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)

 ( 21 )  P 21 00296

 ( 71 )  Máté Péter, Ráckeve (HU)

 ( 74 )  Dwornik Marek, 1139 Budapest, Üteg u. 11/a (HU)
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A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 
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EURÓPAI SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK

Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

 ( 11 )  E060178

 ( 21 )  E 18 739579

 ( 96 ) EP 20180739579 2018.06.26.

 ( 97 ) EP 3644703 A1 2019.01.03.

EP 3644703 B1 2022.08.03.

 ( 73 )  Richard Campey Limited, Macclesfield Cheshire SK11 9HG (GB)

 ( 72 )  CAMPEY, Richard John

 ( 74 )  Ivánka Gábor László, 1122 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Készülék, berendezés és módszer gyepkezelésre

 ( 51 ) A01B 45/02 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 201710318 2017.06.28. GB

 ( 11 )  E060137

 ( 21 )  E 18 761091

 ( 96 ) EP 20180761091 2018.03.02.

 ( 97 ) EP 3589108 A1 2018.09.07.

EP 3589108 B1 2022.08.31.

 ( 73 )  PTO Solutions, LLC, Stafford TX 77477 (US)

 ( 72 )  SPECTOR, Kenneth

 ( 74 )  Ivánka Gábor László, 1122 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Traktor PTO gyorscsatlakoztató berendezés és használati módszere

 ( 51 ) A01B 71/06 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 201762466359 P 2017.03.02. US

201715783887 2017.10.13. US

PCT/US2018/018603 2018.02.19. WO

 ( 11 )  E060354

 ( 21 )  E 19 737492

 ( 96 ) EP 20190737492 2019.07.01.

 ( 97 ) EP 3829289 A1 2020.02.06.
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 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 15 783117

 ( 73 ) 2seventy bio, Inc., Cambridge, MA 02142 (US)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 17 726947

 ( 73 ) Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, München (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 15 802034

 ( 73 ) Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, München (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 17 745996

 ( 73 ) Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, München (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 15 760923

 ( 73 ) Integral Geometry Science Inc., Rokkodai-cho, Nada-Ku, Kobe-shi, Hyogo (JP)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivő Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 14 751252

 ( 73 ) Eneos Materials Corporation, Tokyo (JP)

 ( 74 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1068 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 19 176691

 ( 73 ) Geneora Pharma (Shijiazhuang) Co., Ltd., Shijiazhuang city, Hebei province (CN)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 15 802488

 ( 73 ) 2seventy bio, Inc., Cambridge, MA 02142 (US)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 17 175885

 ( 73 ) Reata Pharmaceuticals Holdings, LLC, Plano, TX (US)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 18 765600

 ( 73 ) KBC Global Services NV, Brussel (BE)
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 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 17 815411

 ( 73 ) ENEOS Materials Corporation, Tokyo (JP)

 ( 74 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1068 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 17 859340

 ( 73 ) Datamars SA, Lamone (CH)

 ( 74 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1068 Budapest, (HU)

A rovat 49 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 11 ) E000901

 ( 21 ) E 04 075804

 ( 54 ) Módszerek és gyógyászati készítmények az elfogadható szérum tesztoszteron szint megbizható beállítására

 ( 73 ) Grünenthal GmbH, Aachen (DE)

 ( 11 ) E002533

 ( 21 ) E 03 778524

 ( 54 ) Dohányfüstszűrő

 ( 73 ) Essentra Filter Products Development Co Pte. Ltd., Singapore (SG)

 ( 11 ) E014167

 ( 21 ) E 07 712684

 ( 54 ) Tartókeret nyomószitához

 ( 73 ) ASMPT SMT Singapore Pte. Ltd., Singapore (SG)

 ( 11 ) E015783

 ( 21 ) E 08 705974

 ( 54 ) Tintacsalád kombinált kulcsozása tintapatronhoz

 ( 73 ) Hewlett-Packard Development Company, L.P., Spring, TX (US)

 ( 11 ) E021148

 ( 21 ) E 10 734541

 ( 54 ) Mono vagy kombinált növényi kannabinoidok használata epilepszia kezelésében

 ( 73 )  Otsuka Pharmaceutical Co. Limited, Tokyo 101-8535 (JP) GW Pharma Limited, Cambridge CB24 9BZ (GB)

 ( 11 ) E022452

 ( 21 ) E 09 760247

 ( 54 ) Szitanyomó berendezés és eljárás

 ( 73 ) ASMPT SMT Singapore Pte. Ltd., Singapore (SG)

 ( 11 ) E026309

 ( 21 ) E 04 798402

 ( 54 ) Keretegység nyomószita megfeszítésére

 ( 73 ) ASMPT SMT Singapore Pte. Ltd., Singapore (SG)
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 ( 11 ) E033128

 ( 21 ) E 14 195462

 ( 54 ) Üvegtábla elrendezés

 ( 73 ) PAN-DUR Holding GmbH & Co. KG, 97944 Boxberg (DE)

 ( 11 ) E033237

 ( 21 ) E 11 723431

 ( 54 ) Eljárás F-18 jelölt béta-amiloid ligandumok előállítására

 ( 73 ) Life Molecular Imaging Limited, Warwick (GB)

 ( 11 ) E035875

 ( 21 ) E 14 799117

 ( 54 ) Heterológ géneket tartalmazó onkolitikus adenovírusok

 ( 73 ) AKAMIS BIO LIMITED, Abingdon, Oxfordshire (GB)

 ( 11 ) E039909

 ( 21 ) E 12 729595

 ( 54 ) Kompozíciók fluorozott sztilbén tartalommal pet-képalkotáshoz

 ( 73 ) Life Molecular Imaging Limited, Warwick (GB)

 ( 11 ) E042008

 ( 21 ) E 12 729996

 ( 54 ) Prosztataspecifikus őssejt antigén elleni antitestek és alkalmazásuk

 ( 73 ) AvenCell Europe GmbH, 01307 Dresden (DE)

 ( 11 ) E044558

 ( 21 ) E 14 721083

 ( 54 ) JAK és ALK2 inhibitorok és eljárások alkalmazásukra

 ( 73 ) Sumitomo Pharma Oncology, Inc., Marlborough, Massachusetts (US)

 ( 11 ) E047228

 ( 21 ) E 11 837370

 ( 54 ) Stabil heterodimer antitest-kialakítás az FC doménben mutációval

 ( 73 ) Zymeworks BC Inc., Vancouver, BC V5T 1G4 (CA)

 ( 11 ) E048320

 ( 21 ) E 16 723043

 ( 54 ) B7 fehérjét kódoló onkolitikus adenovírus

 ( 73 ) AKAMIS BIO LIMITED, Abingdon, Oxfordshire (GB)

 ( 11 ) E048385

 ( 21 ) E 15 181124

 ( 54 ) Statikus villamos indukciós rendszer hűtése

 ( 73 ) Hitachi Energy Switzerland AG, 5400 Baden (CH)

 ( 11 ) E049780

 ( 21 ) E 15 797093

 ( 54 ) Villamos szigetelő rendszer és azt tartalmazó elektromágneses indukciós eszköz

 ( 73 ) Hitachi Energy Switzerland AG, 5400 Baden (CH)
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 ( 11 ) E050177

 ( 21 ) E 16 796978

 ( 54 ) Oxabicikloheptán elővegyületek

 ( 73 ) Lixte Biotechnology, Inc., Pasadena , California 91101 (US)

 ( 11 ) E052422

 ( 21 ) E 14 853974

 ( 54 ) Rendszer és eljárás automatizált böngészőügynökökkel kapcsolatos jelentésre

 ( 73 ) Human Security, Inc., New York, NY 10001 (US)

 ( 11 ) E052765

 ( 21 ) E 17 755157

 ( 54 ) Kapcsoló és eljárás a kapcsoló megszakítására

 ( 73 ) Hitachi Energy Switzerland AG, 5400 Baden (CH)

 ( 11 ) E053951

 ( 21 ) E 18 714471

 ( 54 ) Szénhidrát kompozíció dialízishez

 ( 73 ) Opterion Health AG, 4132 Muttenz (CH)

 ( 11 ) E055092

 ( 21 ) E 19 196424

 ( 54 ) Eljárás legalább egy anyag visszanyerésére elektromos energia előállításához, transzmissziójához elosztásához

és/vagy alkalmazásához szolgáló elektromos készülék szigetelő közegéből

 ( 73 ) Hitachi Energy Switzerland AG, 5400 Baden (CH)

 ( 11 ) E056462

 ( 21 ) E 12 845801

 ( 54 ) Stabil heterodimer antestest tervezés mutációkkal az FC domainben

 ( 73 ) Zymeworks BC Inc., Vancouver, BC V5T 1G4 (CA)

 ( 11 ) E057768

 ( 21 ) E 15 842388

 ( 54 ) Citotoxikus és antimitotikus vegyületek és azok alkalmazásának módszerei

 ( 73 ) Zymeworks BC Inc., Vancouver, BC V5T 1G4 (CA)

 ( 11 ) E059101

 ( 21 ) E 17 823018

 ( 54 ) Eljárások uterinális fibroidok és endometriózis kezelésére

 ( 73 )  Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka 541-0045 (JP) Myovant Sciences GmbH, 4051

Basel (CH)

 ( 11 ) E059825

 ( 21 ) E 16 808768

 ( 54 ) Szemkezelő rendszer

 ( 73 ) Edinburgh Biosciences Limited, Livingstone EH54 7DP (GB)

 ( 11 ) E060768

 ( 21 ) E 15 727307

 ( 54 ) Külső közműbekötési helyiség közműbekötés kialakítására
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 ( 73 ) HWR System GmbH, 17358 Torgelaw (DE)

 ( 11 ) E061002

 ( 21 ) E 18 197338

 ( 54 ) VEGF/DLL4-kötő ágensek és alkalmazásaik

 ( 73 ) Mereo BioPharma 5, Inc., Mountain View, CA 94040 (US)

A rovat 28 darab közlést tartalmaz. 

Határozat kijavítása, kicserélése

 ( 11 ) E060917

 ( 21 ) E 19 751807

 ( 73 )  Aegis Therapeutics, LLC, San Diego CA 92121 (US) ARS Pharmaceuticals Inc., San Diego, California 92130

(US)

 ( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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KIEGÉSZÍTŐ OLTALMI TANÚSÍTVÁNYRA VONATKOZÓ

KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatás kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó bejelentésekről

 ( 21 )  S 23 00001

 ( 22 )  2023.01.10.

 ( 71 )  Biogen MA Inc., 02142 Cambridge, 225 Binney Street (US)

 ( 95 )  dimetil-fumarát

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E059591

 ( 54 )  Készítmények és alkalmazások szklerózis multiplex kezelésére

 ( 92 )  EU/1/13/837 2014.02.03

 Engedélyezett termék neve: Tecfidera

 ( 74 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)

 ( 21 )  S 23 00004

 ( 22 )  2023.01.16.

 ( 71 )  CoLucid Pharmaceuticals, Inc., NC 27713 Durham, 2530 Meridian Parkway, Suite 300 (US)

 ( 95 )  Lazmiditan vagy bármely gyógyászatilag elfogadható sója

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E037261

 ( 54 ) 2,4,6-trifluor-N-[6-(1-metil-piperidin-4-karbonil)-piridin-2-il]-benzamid, migrén kezelésére orális vagy intravénás

 úton

 ( 92 )  EU/1/21/1587 2022.08.19

 Engedélyezett termék neve: RAYVOW

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

 ( 21 )  S 23 00005

 ( 22 )  2023.01.16.

 ( 71 )  Oncopeptides AB, 111 53 Stockholm, Västra Trädgardsgatan 15 (SE)

 ( 95 )  Melfalan-flufenamid-hidroklorid

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E037863

 ( 54 )  Citotoxikus dipeptidek liofilizált készítménye

 ( 92 )  EU/1/22/1669/001 2022.08.18

 Engedélyezett termék neve: PEPAXTI

 ( 74 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b (HU)

 ( 21 )  S 23 00006

 ( 22 )  2023.01.31.

 ( 71 )  ELI LILLY AND COMPANY, IN 46285 Indianapolis, Lilly Corporate Center (US)

 ( 95 )  Tirzepatid és gyógyászatilag eifogadható sói

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E045860

 ( 54 )  GIP és GLP-1 ko-agonista vegyületek

 ( 92 )  EU/1/22/1685 2022.09.19

 Engedélyezett termék neve: Mounjaro - tirzepatid

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)
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 ( 21 )  S 23 00007

 ( 22 )  2023.02.09.

 ( 71 )  Alnylam Pharmaceuticals, Inc., MA 02142 Cambridge, 300 Third Street, 3rd Floor (US)

 ( 95 )  Vutriszirán

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E051998

 ( 54 ) Transztiretin (TTR) iRNS készítmények és eljárások azok alkalmazása TTR-asszociált betegségek kezelésére vagy

 megelőzésére

 ( 92 )  EU/1/22/1681 2022.09.16

 Engedélyezett termék neve: Amvuttra - vutriszirán

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

 ( 21 )  S 23 00008

 ( 22 )  2023.02.14.

 ( 71 )  F. Hoffmann-La Roche AG, 4070 Basel, Grenzacherstrasse 124 (CH)

 ( 95 )  Faricimab

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E040949

 ( 54 )  Bispecifikus anti-VEGF/anti-ANG-2 antitestek és ezek alkalmazása szemészeti érbetegségek kezelésében

 ( 92 )  EU/1/22/1683 2022.09.16

 Engedélyezett termék neve: VABYSMO - faricimab

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 
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Megadott kiegészítő oltalmi tanúsítványok

 ( 11 )  S000649

 ( 21 )  S 22 00021

 ( 22 )   2022.05.12.  

 ( 73 )   Actelion Pharmaceuticals Ltd., 4123 Allschwil (CH)  

 ( 95 )  Ponezimod vagy gyógyászatilag elfogadható sói

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E057865  

 ( 54 )   A poneszimodra, egy szelektív S1P1 receptor agonistára vonatkozó adagolási rend  

 ( 92 )   EU/1/21/1550 2021.05.21  

  Engedélyezett termék neve: Ponvory - ponezimod  

 ( 24 )   2035.12.11  

 ( 94 )   2036.05.21  

 ( 74 )   DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 11 )  S000650

 ( 21 )  S 21 00019

 ( 22 )   2021.05.17.  

 ( 73 )   Vertex Pharmaceuticals Incorporated , 02210 Boston (US)  

 ( 95 )  Tezakaftor és ivakaftor vagy gyógyászatilag elfogadható sója kombinációja

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E052759  

 ( 54 ) (R)-1(2,2-difluorbenzo(D)(1,3)dioxol-5-il)-N-(1-(2,3-dihidroxipropil)-6-fluor-2-(1-hidroxi-2-

  metilpropán-2-il)-1H-indol-5-il)-ciklo-propánkarboxamid amorf formájának szilárd diszperziója  

 ( 92 )   EU/1/18/1306 2018.11.06  

  Engedélyezett termék neve: SYMKEVI - tezakaftor/ivakaftor  

 ( 24 )   2031.03.26  

 ( 94 )   2033.11.06  

 ( 74 )   DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 11 )  S000651

 ( 21 )  S 21 00023

 ( 22 )   2021.06.14.  

 ( 73 )   VIIV Healthcare Company, 19808 Wilmington, Delaware (US)  

  Shionogi & Co., 541-0045 1-8 Osaka (JP)  

 ( 95 )  Kabotegravir

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E021398  

 ( 54 )   HIV integráz inhibitor hatású policiklusos karbamoil-piridon származékok  

 ( 92 )   EU/1/20/1481 2020.12.21  

  Engedélyezett termék neve: Vocabria-kabotegravir  

 ( 24 )   2026.04.29  

 ( 94 )   2031.04.28  

 ( 74 )   Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1068 Budapest, Városligeti fasor 8/b. fszt. 9-10. (HU)  

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Megadást megelőzően megszüntetett eljárások

Elutasítás

 ( 21 )  S 15 00042

 ( 71 )   Halzoyme, Inc., CA 92121 San Diego, 11388 Sorrento Valley Road (US)  

 ( 95 )  Trastuzumab és rekombináns humán hialuronidáz

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E024686  

 ( 54 ) Oldható hialuronidáz glikoprotein (sHASEGP), eljárás annak előállítására, annak alkalmazásai és az azokat

  tartalmazó gyógyászati készítmények  

 ( 92 )   EU/1/00/145/002 2013.08.26  

  Engedélyezett termék neve: Herceptin-trastuzumab  

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

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

Megadást megelőzően megszüntetett eljárások

S15



Tájékoztatás kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghosszabbítása iránti kérelmekről

 ( 11 )  S000494

 ( 21 )  S 19 00027

 ( 22 )   2019.05.09.  

 ( 73 )   Gilead Sciences, Inc., 94404 Foster City, California, 333 Lakeside Drive (US)  

 ( 95 )  Tenofovir alafenamid vagy sója, előnyösen tenofovir alafenamid fumarát

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU 230960  

 ( 54 )   Foszfonát nukleotid analógok előgyógyszerei és ezeket tartalmazó készítmények  

 ( 92 )   EU/1/15/1061 2015.11.23  

  Engedélyezett termék neve: Genvoya - elvitegravir/kobicisztát/emtricitabin/tenofovir alafenamid  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 98 )   2023.01.09.  

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

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

Tájékoztatás kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghosszabbítása iránti kérelmekről

S16



Kiegészítő oltalmi tanúsítványok időtartam meghosszabbításának megadása

 ( 11 )  S000227

 ( 98 )   2014.05.07.  

  2021.04.13.  

  2014.05.07.  

  2014.05.07.  

  2021.04.13.  

  2021.04.13.  

  2022.10.28.  

  2016.06.15.  

 ( 73 )   DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, Tokyo (JP)  

 ( 95 )  Denoszumab

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU 229476  

 ( 54 )   OBM elleni antitestek  

 ( 92 )   EU/1/10/618/001-004 2010.05.28  

  Engedélyezett termék neve: Prolia-denoszumab  

 ( 24 )   2018.04.16  

 ( 94 )   2023.10.15  

 ( 74 )   Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1012 Budapest, Attila út 125. (HU)  

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes kiegészítő oltalmi tanúsítvány közlemények

Név-, illetve címváltozás

 ( 11 )  S000230

 ( 21 )  S 14 00051

 ( 95 )  Lurazidon

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 73 )  Sumitomo Pharma Co.,Ltd., 541-8524 Osaka, 6-8, Dosho-machi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi (JP)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Időtartam-helyesbítés

 ( 11 )  S000622

 ( 21 )  S 22 00003

 ( 73 )  Pfizer Inc., 10017 New York, 235 East 42nd Street (US)

 ( 95 )  Abrocitinib, vagy gyógyászatilag elfogadható sója

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 92 )  EU/1/21/1593 2021.12.09

 Engedélyezett termék neve: Cibinqo

 ( 94 )  2036.12.09

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NÖVÉNYFAJTA-OLTALMI KÖZLEMÉNYEK

Adatközlés növényfajta-oltalmi bejelentésekről

 ( 21 )  F 22 00029

 ( 22 )   2022.12.16.  

 ( 71 )   HungaroPlant Faiskolai Termelő és Értékesítő Kft., 1194 Budapest, Méta u. 31. (HU)  

 ( 53 )  OBE043

 ( 54 )  Fehér akác, Robinia pseudoacacia L.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK

Megadott használati mintaoltalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A61B 5/00 (2006.01)

A61B 5/291 (2021.01)

A61B 5/296 (2021.01)

G06F 30/00 (2020.01)

G06F 30/3312 (2020.01)

 ( 11 ) 0005567 2022.12.12.

 ( 21 )  U 22 00127

 ( 22 )  2022.09.06.

 ( 73 )  KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET , Budapest (HU)

 ( 72 )  Dr. Hangya Balázs György 47%, Budapest, (HU)

 Laszlovszky Tamás 47%, Pomáz, (HU)

 Széll András 6%, Gárdony, (HU)

 ( 54 )  Rendszer biológiai adatok valós időben milliszekundumos időbeli pontossággal történő szinkronizációjára

 ( 74 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 57 )
Rendszer (1) biológiai adatok szinkronizációjára valós időben, milliszekundumos időbeli pontossággal, amely

rendszer tartalmaz:

- egy képernyőt (10) vizuális ingerek megjelenítésére;

- egy vezérlőegységet (20), amely összeköttetésben van a képernyővel (10) vizuális ingerek továbbítására;

- egy optikai szenzort (30), amely összeköttetésben van a képernyővel (10) vizuális ingerek érzékelésére;

- egy neuronális aktivitást mérő eszközt (40) belső órával (41), amely összeköttetésben van a vezérlőegységgel

(20) a belső órával (41) regisztrált neuronális aktivitás továbbítására;

- visszajelző eszközt (50), amely tartalmaz:

- több nyomógombot (51), amely alkalmas egy alany válaszainak érzékelésére a vizuális ingerekre vonatkozóan, 

és

- egy leállítógombot (52), amely alkalmas a vizuális ingerek megjelenítésének leállítására;  

azzal jellemezve, hogy tartalmaz

- egy mikrokontrollert (60) valós idejű órával (61), amely 

összeköttetésben van az optikai szenzorral (30) és a visszajelző eszközzel (50) azok eseményeinek valós időben,

milliszekundumos pontossággal történő regisztrálására a valós idejű óra (61) segítségével, ahol a mikrokontroller

(60) alkalmas az egyes regisztrált eseményekkel kapcsolatban egy-egy szinkronizáló időjel előállítására, és 

összeköttetésben van a vezérlőegységgel (20) a regisztrált események és az azokhoz kapcsolódó szinkronizáló

időjelek továbbítására; 

ahol a vezérlőegység (20) oly módon van kiképezve, hogy alkalmas az egyes valós idejű órával (61) regisztrált

események és a belső órával (41) regisztrált neuronális aktivitás események fogadására, valamint azok

korrelációjára a szinkronizáló időjelek alapján, 

- optocsatolót (70), amely alkalmas a mikrokontroller (60) és a neuronális aktivitást mérő eszköz (40) közötti

összeköttetés villamos szigetelésének biztosítására.
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B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B01D 46/00 (2006.01)

A61L 2/10 (2006.01)

A61L 2/22 (2006.01)

F24F 6/12 (2006.01)

 ( 11 ) 0005563 2022.12.05.

 ( 21 )  U 22 00045

 ( 22 )  2022.03.10.

 ( 73 )  MICHAEL IRSAY, Budapest (HU)

 ( 72 )  MICHAEL IRSAY, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Automatizált légtisztító és felületfertőtlenítő berendezés

 ( 74 )  Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 57 )
Automatizált légtisztító és felületfertőtlenítő berendezés, amelynek van előszűrője (1), van HEPA szűrője (2), van

legalább egy UVC lámpája (3), keringtető-ventilátora (4), elektronikus vezérlő panelje (14), azzal jellemezve,

hogy a keringtető-ventilátor (4) kifúvó oldali levegő kamrájában egy páragenerátor (5) helyezkedik el, a

páragenerátorhoz (5) csatlakozik egy víztartály (10) egy vízszivattyún (9) keresztül, továbbá csatlakozik egy

vegyszertartály (11) egy adagolószivattyún (8) és egy porlasztón (7) keresztül, a páragenerátor (5)

fenéklemezéhez csatlakozik legalább egy ultrahangos ködképző (13), oldalához legalább egy kifúvó-ventilátor

(6), felső lapjához legalább egy kifúvó-cső (12).
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 ( 11 ) 0005560 2022.12.02.

 ( 21 )  U 22 00002

 ( 22 )  2022.01.04.

 ( 73 )  sc Betak SA, Bistriţa, Bistriţa-Năsăud County (RO)

 ( 72 )  Caius Casiu Bulea, Bistriţa, Bistriţa Năsăud county, (RO)

 ( 54 )  Ütőfej

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

 ( 57 )
Ütőfej a szélességnél vagy mélységnél jóval hosszabb rúd vagy test talajba vagy hasonló közegbe való

behelyezésére szolgáló művelethez, állandó profilozott keresztmetszettel, azzal jellemezve, hogy hengeres vagy

paralelepipedon alakú darab (a), amely sík ütőfelületben (b) végződik, másik végén két egymásra merőleges

szárny negatívjainak (c, illetve d) területe található amelyek az ütőfej belső részéhez (e) csatlakoznak, a fej

hosszában egy felső, egy középső és egy alsó perem (f, g, illetve h) található, a felső és a középső perem (f, illetve

g) között egy elhatárolt terület (i) található.

 ( 51 ) B32B 27/00 (2006.01)

B32B 5/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005562 2022.12.02.

 ( 21 )  U 20 00195

 ( 22 )  2020.11.30.

 ( 73 )  TAYA CANVAS (Shanghai) Company Limited, Shanghai (CN)

 ( 72 )  Lin I-Chien, Shanghai, (CN)

 ( 54 )  Toldható, környezetbarát, szövött szerkezetű reklámponyvaanyag

 ( 30 ) 108216048 2019.12.02. TW

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

 ( 57 )
Toldható, környezetbarát, szövött szerkezetű reklámponyvaanyag, amely reklámponyvaanyag szerkezete

tartalmazza az alábbi többrétegű szerkezetet:
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láncfonalakból (41) és vetülékfonalakból (42) kialakított hurkolt anyagból előállított hálós alapréteget (40), ahol a

láncfonalak (41) és a vetülékfonalak (42) poliészterszálat tartalmaznak, és ahol a hálós alapréteg (40) nagy

sűrűségű hálós szerkezettel rendelkezik, és ahol a hálós alaprétegnek (40) homlokfelülete (43) és hátulsó felülete

(44) van;

első tapadást elősegítő szerkezeti réteget (10), amely a hálós alaprétegre (40) felvitt és a hálós alapréteget (40)

átjáró első ragasztóanyagot (12) tartalmaz oly módon, hogy hálós alapréteg (40) homlokfelületén (43) első

felületet (13), a hátulsó felületén (44) második felületet (14) alakít ki, és az első tapadást elősegítő szerkezeti

réteg (10) és a hálós alapréteg (40) egymáshoz szilárd kötéssel csatlakozik;

második tapadást elősegítő szerkezeti réteget (20), ahol a második tapadást elősegítő szerkezeti réteg (20) fő

komponensként akril műgyantát, továbbá az első tapadást elősegítő szerkezeti réteg (10) első felületéhez (13)

csatlakozó második ragasztóanyagot (22) tartalmaz, oly módon, hogy az első tapadást elősegítő szerkezeti réteg

(10) első felületén (13) alulsó felületet (23) és az azzal ellentétes oldalon felső felületet (24) alakít ki úgy, hogy a

második tapadást elősegítő szerkezeti réteg (20) és az első tapadást elősegítő szerkezeti réteg (10) egymáshoz

szilárd kötéssel csatlakozik; és 

harmadik tapadást elősegítő szerkezeti réteget (30), ahol a harmadik tapadást elősegítő szerkezeti réteg (30) fő

komponensként hirdetést megjelenítő tintát, továbbá a második tapadást elősegítő szerkezeti réteg (20) felső

felületére (24) felvitt harmadik ragasztóanyagot (32) tartalmaz.

 ( 51 ) B60B 39/04 (2006.01)

 ( 11 ) 0005566 2022.12.08.

 ( 21 )  U 22 00134

 ( 22 )  2022.09.19.

 ( 73 )  Barabás Roland, Kecskéd (HU)

 ( 72 )  Barabás Roland, Kecskéd, (HU)

 ( 54 )  Fékhatás növelő berendezés

 ( 74 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 57 )
Fékhatás növelő berendezés, amely tartalmaz:

- járművön (2) telepített legalább két szóróanyag tartályt (4),

- jármű (2) legalább egy kerekével (3) társított legalább egy távműködtethető szóróanyag kijuttató szervet,

- a jármű (2) fedélzeti fékrendszerével villamos kapcsolatban álló elektronikus vezérlőegységet (17),

- ahol a vezérlőegység (17) egy a járműben (2) telepített kézi működtetőszervvel van villamosan összekötve, és 

- ahol a vezérlőegység (17) az egy vagy több szóróanyag kijuttató szervvel áll villamos működtető kapcsolatban,

azzal jellemezve, hogy 

- szóróanyag tartályok (4) a velük társított kerekek (3) előtt a jármű (2) kerékdobjai tartományában a jármű (2)

vázán (7) vannak felerősítve,

- a szóróanyag tartály (4) nyitott kialakítású aljához szóróanyag kijuttató szervként alkalmazott, azt vezérelhetően

nyitó és záró tartályajtó (12) van hozzáerősítve,
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- a szóróanyag tartályon (4) a tartályajtóval (12) villamosan párhuzamosan kötött rezgetőszerv (8) van

mechanikusan felszerelve,

- a vezérlőegység (17) a jármű (2) CAN-buszára (18) csatlakozó illesztőfokozatot (19) tartalmaz, amely az

illesztőfokozat (19) kimenete egy a vezérlőegységben (17) kialakított összegzőfokozat (23) egyik bemenetére

(23a) csatlakozik,

- a berendezés a járművön (2) telepített, környezeti hőmérsékletet mérő hőmérsékletszenzort (24) magában

foglaló mérőegységet (26) tartalmaz,

- a mérőegység (26) kimenete a vezérlőegység (17) összegzőfokozatának (23) másik bemenetére (23b)

csatlakozik,

- az összegzőfokozat (23) kimenete (23c) egy a vezérlőegységben (17) kialakított kapcsolófokozat (27)

indítóbemenetére (27a) csatlakozik,

- a szóróanyag tartályokban (4) egy-egy szóróanyagszintet érzékelő szintérzékelő (9) van beépítve, amelynek

kimenete elégtelen szóróanyag (1) szintet jelző jelzőlámpával (31) áll villamos kapcsolatban.

 ( 51 ) B64C 39/02 (2006.01)

 ( 11 ) 0005561 2022.12.02.

 ( 21 )  U 22 00096

 ( 22 )  2022.06.22.

 ( 73 )  Hajba Tamás, Zalaegerszeg (HU)

 ( 72 )  Hajba Tamás, Zalaegerszeg, (HU)

 ( 54 )  Szerszám trapézlemezek lyukasztásához

 ( 74 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 57 )
Szerszám (20) trapézlemezek (18) lyukasztásához, amelynek lyukasztó tüskéket (11) tartalmazó lyukasztótagja

(1), valamint a lyukasztótag (1) mozgatására szolgáló mozgatóeszköze van, azzal jellemezve, hogy a lyukasztótag
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(1) és a mozgatóeszköz két egymással összekapcsolt, és egymáshoz képest mozgatható tartótest (3) két vége

tartományában van kialakítva, és a mozgatóeszköz gépi, előnyösen hidraulikus vagy elektromos működtető

szerkezettel (14) történő összekapcsolására alkalmasan kialakított mozgatótagként (2) van kiképezve.

C. SZEKCIÓ - VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

 ( 51 ) C25B 9/70 (2021.01)

C25B 1/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005559 2022.12.02.

 ( 21 )  U 21 00208

 ( 22 )  2021.11.30.

 ( 73 )  IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 72 )  Dr. Láng Győző Gáspár, Budapest, (HU)

 Lendvai József János, Pilisszentkereszt, (HU)

 Dr. Varga József, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Elektrokémiai klaszter rendszer ferrát előállítására

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

 ( 57 )
Elektrokémiai klaszter rendszer ferrát előállítására, amely rendszer elektrokémiai cellát (41) tartalmazó

elektrokémiai klaszter egységet (50) foglal magában, amely elektrokémiai cella (41) tartalmaz

- legalább 0,35 V oxigénleválás túlfeszültséget biztosító vastartalmú anódot (10),

- az anódtól (10) helyközzel elrendezett katódot (20),

- az anód (10) és a katód (20) között elrendezett szeparátort,

- elektrolit oldatot, amelybe a katód (20) és az anód (10) bele van merülve,

azzal jellemezve, hogy

- az elektrokémiai klaszter egység (50) legalább két elektrokémiai cellát (41) tartalmaz, amely elektrokémiai

klaszter egységben (50) az elektrokémiai cellák (41) soros kapcsolásban vannak elrendezve, és

- az elektrokémiai klaszter rendszer tisztító egységet tartalmaz az elektrokémiai cella (41) elemeinek tisztítására.
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E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

 ( 51 ) E04B 1/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005558 2022.12.02.

 ( 21 )  U 22 00039

 ( 22 )  2022.03.02.

 ( 73 )  Bánfi Ádám Zoltán, Békéscsaba (HU)

 ( 72 )  Bánfi Ádám Zoltán, Békéscsaba, (HU)

 ( 54 )  Előregyártott beton építőelemek, különösen lábazatépítéshez

 ( 57 )
Előregyártott beton építőelemek, különösen lábazatépítéshez azzal jellemezve, hogy termett talajon (1) készített

aljzatkiegyenlítő rétegen (2) hosszanti rögzítő léccel (3) és menetes gyorsrögzítővel (4) rögzül és kibetonozott

belső maggal (5) kapcsolódik az U-elem fal (6a) és U-elem talp (6b) részekből, valamint L-elem fal (7a) és

L-elem talp (7b) részekből, valamint sarokelemből (8) álló, előregyártott beton építőelem.

F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

 ( 51 ) F21V 1/02 (2006.01)

A63H 5/00 (2006.01)

F21L 4/02 (2006.01)
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F21V 17/08 (2006.01)

 ( 11 ) 0005565 2022.12.08.

 ( 21 )  U 22 00105

 ( 22 )  2022.07.12.

 ( 73 )  Primo Service SRL, Cristuru Secuiesc, Harghita (RO)

 ( 72 )  Molnár Csaba, Cristuru Secuiesc, (RO)

 ( 54 )  Kivilágított zászló

 ( 30 ) 202021000004271 2021.08.27. IT

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 57 )
Kivilágított zászló, amelynek tartóeleme és a tartóelemhez rögzített további része van, azzal jellemezve, hogy

tartóeleme egy műanyag cső (1), amelyhez rögzített további része egy poliészter anyag (2), a műanyag cső (1)

belseje mikro LED-eket (3) hordozó fémfóliával van ellátva, ahol a mikro LED-ek (3) a műanyag csőben

kialakított átmenő furatok mentén vannak elhelyezve, a műanyag cső (1) nagyobb átmérőjű alsó része (1a)

fogantyúként van kialakítva, amelyben a mikro LED (3) működtetésére szolgáló, a műanyag csövön (1)

elhelyezett kapcsolóval (5) ellátott tápegysége (6), valamint a mikro LED-ek (3) folyamatos vagy szakaszos

megvilágítására fejlesztőkártya és érzékelői vannak elhelyezve.

G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G02B 30/50 (2020.01)

G02B 27/40 (2006.01)

G02B 30/54 (2020.01)

 ( 11 ) 0005568 2022.12.12.

 ( 21 )  U 21 00207

 ( 22 )  2021.11.29.

 ( 73 )  Havasi László Rajmund, Szeged (HU)

 Pintér József, Budapest (HU)

 ( 72 )  Havasi László Rajmund, Szeged, (HU)

 Pintér József, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Optikai elrendezés bővített valóság létrehozására

 ( 74 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 57 )
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Optikai elrendezés bővített valóság létrehozására, mely fénykapcsoló egységet (1), két polarizátort (2a, 2b),

fénytörő egységet (3), képalkotó modult (6) és számítási egységet (7) tartalmaz, a számítási egység (7) a

képalkotó modullal (6) áll elektronikus összeköttetésben, azzal jellemezve, hogy gyűrűs polarizációs szűrővel (4)

és dupla fókuszú Fresnel lencsével (5) rendelkezik; a gyűrűs polarizációs szűrő (4) a dupla fókuszú Fresnel

lencsére (5) van illesztve; a dupla fókuszú Fresnel lencse (5) legalább két eltérő fókusztávolságú gyűrűt (5a, 5b)

tartalmaz; valamint a két polarizátor (2a, 2b) síkja egymásra legalább megközelítőleg merőleges.

 ( 51 ) G09F 3/10 (2006.01)

B65D 73/00 (2006.01)

G09F 3/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005553 2022.11.29.

 ( 21 )  U 22 00104

 ( 22 )  2018.11.28.

 ( 67 )  P1800404 2018.11.28. HU

 ( 73 )  Farmmix Kft., Hajdúböszörmény (HU)

 ( 72 )  dr. Frommer Lajos, Debrecen, (HU)

 ( 54 )  Címkével ellátott ampulla csomagolás

 ( 74 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 57 )
Címkével ellátott ampulla csomagolás, elsősorban növényvédő szerek számára, ahol legalább egy nyílással (2)

ellátott hordozófelülethez (1) legalább egy zárt, műanyag ampulla (3) és egy címke (9) van rögzítve; az ampulla

(3) egy fejrésszel (4) ellátott tartályrészből (5) és azt anyag-folytonosan körülvevő peremrészből (8) áll, és az

ampulla (3) tartályrésze (5) a hordozófelület (1) nyílásába (2) illeszkedik, a hordozófelület (1) hátsó oldalán

kidomborodóan; a címke (9) fedőlapja (10) és alsó lapja (11) között legalább egy belső lap (15) van, amelyek

oldhatatlan egységet képeznek, és a címke (9) mind nyitott, mind zárt helyzetében stabilan van rögzítve a

hordozófelülethez (1), 

azzal jellemezve, hogy az ampulla (3) hátsó oldala egy sík kialakítású hátlap (6), amely oldhatatlanul van a

peremrészhez (8) csatlakoztatva, és a hátlap (6) hozzásimul a hordozófelület (1) elülső oldalához és a címke (9)

alsó lapja (11) mind nyitott, mind zárt helyzetében stabilan van rögzítve a hordozófelület (1) elülső oldalához és

az ampulla (3) hátlapjához (6), és a fedőlap (10), a címke (9) zárt helyzetében, legalább egy tapadó csík (13) által

van rögzítve a hordozófelülethez (1).
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H. SZEKCIÓ - VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG

 ( 51 ) H01M 10/42 (2006.01)

H01M 50/103 (2021.01)

H01M 50/134 (2021.01)

H01M 50/198 (2021.01)

 ( 11 ) 0005569 2022.12.12.

 ( 21 )  U 22 00115

 ( 22 )  2022.08.17.

 ( 73 )  Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd., Shenzhen, Guangdong (CN)

 ( 72 )  Li Jianju, Shenzhen, Guangdong, (CN)

 ( 54 )  Akkumulátor

 ( 30 ) 202123200439.3 2021.12.20. CN

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 57 )
Akkumulátor (200), amely magában foglal egy elektrolittöltet és elektrolit formáció számára kialakított

tömítőstruktúrát, azzal jellemezve, hogy az elektrolittöltet és az elektrolit formáció számára kialakított

tömítőstruktúra magában foglal:

egy akkumulátor-fedőlapot (1), amely el van látva egy elektrolitbetöltő lyukkal elektrolit rajta keresztüli

betöltésére;

egy záródugót (2), amely bedugaszolja és tömíti az elektrolitbetöltő lyukat; és

egy rögzítőelemet (3), amely az elektrolitbetöltő lyukba és a záródugóra (2) van helyezve, és hozzá van hegesztve

az akkumulátor-fedőlaphoz (1).
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A rovat 12 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes használati mintaoltalmi közlemények

Helyreigazítás

 ( 11 ) 005507

 ( 21 ) U 22 00034

 ( 13 ) U8

 ( 54 ) Mobil fertőtlenítő berendezés egy vízrendszer ózonos fertőtlenítésére

 ( 11 ) 005508

 ( 21 ) U 22 00035

 ( 13 ) U8

 ( 54 ) Mobil fertőtlenítő berendezés egy vízrendszer termikus fertőtlenítésére

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALMI KÖZLEMÉNYEK

Megadott formatervezési mintaoltalmak

12. OSZTÁLY - SZÁLLÍTÓ-, FUVAROZÓ- ÉS FELVONÓESZKÖZÖK

 ( 11 ) 0092954 2022.12.20

 ( 21 )  D 22 00052

 ( 22 )  2022.06.20.

 ( 72 )  Falucskai Norbert József, 2340 Kiskunlacháza, Dózsa György út 287. (HU)

 ( 73 )  Falucskai Norbert József, 2340 Kiskunlacháza, Dózsa György út 287. (HU)

 ( 54 )  Sztratoszféra repülésre alkalmas siklórepülőgépek

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 1/7. ábra

 

 2/3. ábra

 

 2/6. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 2/1. ábra

 

 2/4. ábra

 

 2/7. ábra

 

 1/3. ábra

 

 1/6. ábra

 

 2/2. ábra

 

 2/5. ábra

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

Megadott formatervezési mintaoltalmak

D3



 ( 51 )  12-07

15. OSZTÁLY - GÉPEK (MÁSHOVÁ NEM SOROLT)

 ( 11 ) 0092953 2022.12.06

 ( 21 )  D 22 00058

 ( 22 )  2022.07.18.

 ( 72 )  Vitéz István, 3599 Sajószöged, Kert út 37. (HU)

 ( 73 )  Vitéz István, 3599 Sajószöged, Kert út 37. (HU)

 ( 54 )  Palacsintasütő gép

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra

 ( 51 )  15-99

A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Formatervezési mintaoltalom megújítása

 ( 11 )  0089629

 ( 21 )  D 03 00017

 ( 22 )  2003.01.30.

 ( 54 )  Fedő tálalóedényhez

 ( 11 )  0089809

 ( 21 )  D 03 00026

 ( 22 )  2003.02.07.

 ( 54 )  Tálalóedények

 ( 11 )  0089881

 ( 21 )  D 03 00033

 ( 22 )  2003.02.14.

 ( 54 )  Lezáróelem tárolóeszközhöz

 ( 11 )  0091115

 ( 21 )  D 08 00009

 ( 22 )  2008.01.25.

 ( 54 )  Vízóraakna gyűrű betonelem

 ( 11 )  0091916

 ( 21 )  D 13 00031

 ( 22 )  2013.02.06.

 ( 54 )  301053 számú női papucs

 ( 11 )  0092003

 ( 21 )  D 13 00006

 ( 22 )  2013.01.02.

 ( 54 )  Fejlesztő játékkészlet

 ( 11 )  0092522

 ( 21 )  D 17 00056

 ( 22 )  2017.06.02.

 ( 54 )  Állateledel csomagolás

 ( 11 )  0092678

 ( 21 )  D 18 00017

 ( 22 )  2018.02.13.

 ( 54 )  Elemekből összerakható konstrukciós játék

A rovat 8 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes formatervezési mintaoltalmi közlemények

Jogutódlás

 ( 11 )  0089891

 ( 21 )  D 03 00196

 ( 73 )  Bábolna Bio Környezetbiológiai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 74 )  Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivő, PATENDER KFT., Budapest

 ( 11 )  0089892

 ( 21 )  D 03 00197

 ( 73 )  Bábolna Bio Környezetbiológiai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 74 )  Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivő, PATENDER KFT., Budapest

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 11 )  0092881

 ( 21 )  D 20 00129

 ( 54 )  Karácsonyfa (mesterséges)

 ( 73 )  Gombor László, Karakó (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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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.
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 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,
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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.
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 ( 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
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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).
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 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.

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M370



  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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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  239.986

 ( 151 )  2023.02.28.

 ( 210 )  M 23 00160

 ( 220 )  2023.01.20.

 ( 732 )  Gábor Dénes Egyetem, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 22 02332

 ( 220 ) 2022.09.09.

 ( 731 )  Spájz Szörp Korlátolt Felelősségű Társaság, Keszthely (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis M. Tamás ügyvéd, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SPÁJZ

 ( 511 )   32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: szörpök és más alkoholmentes készítmények

italok készítéséhez; a következő árukkalkapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: gyümölcsitalok és

gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: szörpök és más alkoholmentes

készítmények italok készítéséhez; a következő árukkal kapcsolatos interneteskiskereskedelmi szolgáltatások:

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

 szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  239.987

 ( 151 )  2023.02.09.

 ( 210 )  M 22 02450

 ( 220 )  2022.09.22.

 ( 732 )  Pont 24 Group Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások.

  38    Internetes fórumok biztosítása; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

  45    Társkereső szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  239.988

 ( 151 )  2023.02.09.

 ( 210 )  M 22 02208

 ( 220 )  2022.08.29.

 ( 732 )  MENTHOL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Incze Tamás Álmos, Budapest

 ( 541 )  Embfresh

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

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  239.989

 ( 151 )  2023.02.09.

 ( 210 )  M 22 02076

 ( 220 )  2022.08.10.

 ( 732 )  Sarok Máté, Ács (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szórakoztatás; felső tagozatosok oktatása; képzés és oktatás; középiskolai oktatás; egyetemi vagy

főiskolai oktatás; egyetemi oktatási szolgáltatások; életmentési módszerek oktatása; felnőttoktatási intézmények

által nyújtott oktatási szolgáltatások; felsőoktatási intézmények által nyújtott oktatási szolgáltatások; gyermekek

számára biztosított oktatási szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [oktatás]; képzés, tanítás és oktatás biztosítása;

középiskolai oktatási szolgáltatások; levelező oktatás, távoktatás; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatás

a munkahelyi egészségvédelem és biztonság terén; oktatás biztosítása; oktatás előkészítő iskolákban; oktatás és

képzés biztosítása; oktatás és tanítás; oktatás, tanítás; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatáshoz

kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok

fejlesztése; oktatási anyagok bérbeadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási anyagok kölcsönzése; oktatási

anyagok terjesztése; oktatási anyagok bérlete; oktatási anyagok vagy berendezések kölcsönzése; oktatási

bizonyítványok odaítélése; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú

előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú fesztiválok rendezése;
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oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási célú filmbemutatók; oktatási célú kiállításszervezés;

oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú konferenciák szervezése;

oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási

célú összejövetelek rendezése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú szemléltetés nyújtása; oktatási célú

szemináriumok szervezése; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási előadások szervezése; oktatási célú

vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások az

egészségügyi ágazathoz kapcsolódóan; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási és tanítási anyagok előállítása

és kölcsönzése; oktatási intézményi szolgáltatások; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási

kongresszusok szervezése; oktatási konzultációs szolgáltatások; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása;

oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok számára; oktatási szolgáltatások ápolók számára; oktatási szolgáltatások

az egészségügy területén; oktatási szolgáltatások dajkák számára; oktatási szolgáltatások egyetemi szintű

tanfolyamok, kurzusok formájában; oktatási szolgáltatások gyermekeket tanító pedagógusok számára; oktatási

szolgáltatások levelező tanfolyamok formájában; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási tanfolyamok és

vizsgák kidolgozása; oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; oktatások szervezése és lebonyolítása;

online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; online oktatás biztosítása számítógépes

adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; orvosi, egészségügyi oktatási szolgáltatások; óvodás oktatás;

óvodai szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás]; szemléltetés [oktatási célokra]; tanfolyamok szervezése

oktatási intézményekben; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése; vizsgaszervezés [oktatási]; újraélesztés

oktatása; balesetmegelőzés oktatása; elsősegély oktatása; oktatási vizsgáztatás; oktatási tanúsítási szolgáltatások,

 nevezetesen képzés és vizsgáztatás; vizsgáztatással [oktatás] kapcsolatos információnyújtás; felnőttképzés.

 ( 111 )  239.990

 ( 151 )  2023.02.09.

 ( 210 )  M 22 02078

 ( 220 )  2022.08.11.

 ( 732 )  Fizio Medical Kolátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás.

 ( 111 )  239.991

 ( 151 )  2023.02.09.

 ( 210 )  M 22 01902

 ( 220 )  2022.07.18.

 ( 732 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MBH Bank

 ( 511 )  35    Digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; hirdetés és reklámozás;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások részvényekhez és

más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek népszerűsítésére; internetes marketing; online

reklámozás; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; pénzügyi befektetéssel

kapcsolatos reklámszolgáltatások; pénzügyi marketing; pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetési

 szolgáltatások; reklám és marketing; vállalatok promóciója [reklámozás]; üzleti promóció.

 36    Finanszírozás nyújtása ingatlanfejlesztéshez; ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások [pénzügyi

szolgáltatások]; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások;

ingatlanfejlesztés finanszírozása; ingatlanfejlesztési projektek finanszírozása; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások;

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanmenedzsment; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanokra

vonatkozó záloghitel szolgáltatások; ingatlantulajdon vagyonkezelése; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz

kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanügyletek; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi brókeri
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szolgáltatások; ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; segítségnyújtás ingatlanok és e téren

pénzügyi érdekeltségek megszerzéséhez; szindikált ingatlanhitelezés; tulajdon portfólió menedzsment;

vagyonkezelés, tulajdon menedzsment; vagyonportfólió kezelése; pénzként használható utalványok kibocsátása;

utazási csekkek és hitellevelek, akkreditívek kiadása; értékpapírok biztonságos letétbe helyezése; értéktárgyak

biztonságos letétbe helyezése; alkuszi/ügynöki tevékenység; árucikkek finanszírozása; bankbetétekkel

kapcsolatos banki szolgáltatások; banki és finanszírozási szolgáltatások; banki intézményekkel kapcsolatos

pénzügyi ügyviteli szolgáltatások; banki szolgáltatások; banki szolgáltatások biztosítása; banki ügyletekkel

kapcsolatos pénzügyi menedzsment; bankszámla információs szolgáltatások; bankszámlákhoz kapcsolódó

szolgáltatások; bankszámlákkal és megtakarításokkal kapcsolatos szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása;

befektetésekkel kapcsolatos letéti számlák kezelése; befektetési szolgáltatások; átruházható értékpapírok

kibocsátása; cégek pénzügyeinek kezelése; betétszámlával kapcsolatos szolgáltatások; devizaárfolyam-kockázat

elleni pénzügyi védelem biztosítása; devizaátutalási szolgáltatások; elektronikus bank szolgáltatások; elektronikus

eszközök segítségével biztosított pénzügyi szolgáltatások; elektronikus pénzügyi kereskedelmi szolgáltatások;

építési projektek pénzügyi menedzsmentje; építkezésekhez szükséges finanszírozásokkal kapcsolatos ügyintézés;

értékpapírok és árucikkek kereskedelme; fejlesztési projektek finanszírozása; eszközök, felszerelések

finanszírozásával kapcsolatos szolgáltatások; finanszírozás létrehozása, megszervezése; finanszírozási

szolgáltatások; források előteremtése pénzügyi célokra; független pénzügyi tervezési tanácsadás; folyószámlával

kapcsolatos szolgáltatások; folyószámlanyitási szolgáltatások; folyószámlák pénzügyi kezelése; fogyasztói

vásárlások finanszírozása; finanszírozások elősegítése és ügyintézése; hitelbiztosítás ügyintézése;

ingatlanbefektetési banki szolgáltatások; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások;

holdingvállalatok pénzügyi igazgatása; online banki szolgáltatások; online kereskedelmi banki tevékenységek;

oktatás pénzügyi támogatásával kapcsolatos szaktanácsadás; nyugdíjszolgáltatások; mobil banki szolgáltatások;

megtakarítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; magánvagyon befektetési tervezés; magánvagyon kezelése;

magánbanki szolgáltatások; letéti szolgáltatások; lakás-takarékpénztári szolgáltatások; kölcsön, hitel, és lízing

szolgáltatások; kockázati tőke kezelés; kiskereskedelmi finanszírozási szolgáltatások; kereskedelmi

bankügyintézés; kereskedelmi finanszírozás nyújtása; kereskedelmi finanszírozás; internetes banki tevékenység;

internetes pénzügyi menedzsment; interneten keresztül nyújtott pénzügyi menedzsment; interneten keresztül

nyújtott pénzügyi szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott tájékoztatás és elemzés a pénzügyi befektetések

terén; interneten és telefonon nyújtott pénzügyi szolgáltatások; ingatlanvagyon-kezelés; ingatlantulajdonnal és

épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés;

ingatlanprojektek pénzügyi menedzsmentje; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanokkal kapcsolatos

pénzügyek kezelése; ingatlanokkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások [pénzügyek rendezése]; pénz

vagyonkezelése; pénzügyi átutalások és tranzakciók, fizetési szolgáltatások; pénzkivétre vonatkozó banki

pénzügyi szolgáltatások; pénzbetétre vonatkozó banki pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi bankszolgáltatások;

pénzügyi befektetések; pénzügyi brókeri szolgáltatások; pénzügyi értékpapírok szolgáltatása; pénzügyi

értéktőzsde; pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi fedezet megteremtése; pénzügyi ingatlantervezés;

pénzügyi kockázatértékelési szolgáltatások; pénzügyi közvetítői szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások a

megtakarítással kapcsolatban; pénzügyi szolgáltatások nyújtása; pénzügyi tranzakciók; pénzügyi tranzakciók

lebonyolítása; pénzügyi vagyonkezelés; projektfinanszírozási szolgáltatások; részvénykibocsátási szolgáltatások;

számítógépesített bankszolgáltatások; számítógépesített pénzügyi szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi és

banki szolgáltatások; telebank szolgáltatások; váltók, kötelezvények kibocsátása; vállalkozások finanszírozása;

vállalatok finanszírozása; vállalati finanszírozás; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások;

valutakereskedelem; valuta vétele és eladása; valuta tranzakciókra vonatkozó információk szolgáltatása;

valuataárfolyammal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatások; tőzsdei árfolyamokkal kapcsolatos információnyújtás;

tőzsdei árfolyamlisták készítése; számítógépesített pénzügyi szolgáltatások devizakereskedelemmel kapcsolatban;

pénzváltás és átutalás; pénzbrókeri szolgáltatások; online valósidejű valutakereskedelem; devizapiac; árfolyam

információk készítése és közlése; deviza váltásával kapcsolatos szolgáltatások és tanácsadás; állami kötvények,

értékpapírok kezelése; átruházható értékpapírok portfólióinak kezelése; átruházható értékpapírok kezelése;
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átruházható értékpapírokkal kapcsolatos befektetési szolgáltatások; banki klíring szolgáltatások; elektronikus

tőzsdei szolgáltatások; derivatívákkal való kereskedelmi szolgáltatások; értékpapír befektetési szolgáltatások;

értékpapír befektetési szolgáltatások egyéni befektetők számára; értékpapír keresekedelem; értékpapír

kereskedelmi szolgáltatások; értékpapír-elszámolás; értékpapír kezelés; értékpapír váltási szolgáltatások;

értékpapír portfóliók létrehozásához kapcsolódó szolgáltatások; értékpapírok portfóliójának menedzsmentje,

kezelése; értékpapírok portfóliójának managementje, kezelése; értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; értékpapírokkal való kereskedés; határidős áruszerződésekkel kapcsolatos devizapiaci

szolgáltatások; határidős árutőzsdei ügyletekkel való kereskedéssel kapcsolatos tájékoztatás; határidős

részvényindexekkel való kereskedés mások megbízásából; határidős ügyletek kereskedelmével kapcsolatos

tőzsdei szolgáltatások; határidős részvényindexek kereskedelmével kapcsolatos tájékoztatás; jegyzett

értékpapírok kezelése; jelzáloggal fedezett értékpapírok kibocsátásával és eladásával kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; ügynöki szolgáltatások pénzügyi piacokon; tőzsdei szolgáltatások; részvényszolgáltatások;

részvénypiaci szolgáltatások; részvények pénzügyi kezelése; pénzügyi származékos ügyletekkel való kereskedés;

áruhitel szolgáltatás; beszerzések finanszírozása; berendezések lízingelésének finanszírozása; értékpapírok

jelzálogosítása; értékpapírokkal fedezett hitelek biztosítása; garanciák kiadása; garanciavállalás szerződésekhez;

hitel- és bankkártyával kapcsolatos szolgáltatások; hitel-és betéti kártya szolgáltatások; hitelfolyósítás;

hitelgaranciák, kezességvállalás; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; hitelkártyák kezelésével kapcsolatos

szolgáltatások; hitelképességgel kapcsolatos szolgáltatások; hitelkártyás készpénz-helyettesítés; hitellevelek

kibocsátása; hitelnyújtással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; hitelnyújtással kapcsolatos szolgáltatások;

pénzügyi garanciák biztosítása ingatlan elzálogosítására; pénzügyi garancia szolgáltatások; pénzkölcsönzés;

óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; okmányos akkreditívek kiadása; nyíltvégű pénzügyi szolgáltatások;

lízingfinaszírozás biztosítása; lízingfinanszírozási lehetőségek biztosítása; lízing, bérlet fedezése; légi járművek

finanszírozása; kölcsönök nyújtása lakásfelújításra; kölcsönök nyújtása személyes célokra; kölcsönök, jelzálogok

és kezességek finanszírozása; kölcsönnyújtás; kölcsönök és hitelszolgáltatások; kezesség; jelzáloghitelek

nyújtása; jelzáloghitelek refinanszírozása; jelzáloghitelek és pénzügyi szolgáltatások; jelzáloghitelek;

kereskedelmi hitelek; kereskedelmi hitelek finanszírozása; jelzáloggal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;

jelzálogbank; ingatlanhitelek finanszírozása; ingatlanhitelek biztosítása; ingatlanfinanszírozás; hiteltanácsadás,

hitelügyintézés; ingatlanvagyon finanszírozása; pénzügyi hitelszolgáltatások; pénzügyi lízing; pénzügyi

kölcsönök; pénzügyi megállapodások ügyintézése; projektfinanszírozás; pénzügyi szolgáltatások

ingatlanvásárláshoz; pénzügyi szolgáltatások gépjármű vásárláshoz; részletfizetési hitelek finanszírozása; rulírozó

hitel szolgáltatások; rulírozó hitellel kapcsolatos szolgáltatások; rulírozó hitelhez kapcsolódó értékpapírok;

szindikált hitelek; tulajdonjog fenntartásos részletvétel hitelezése; pénzügyi kötelezettségek faktorálása; pénzügyi

fizetésképtelenségi szolgáltatások; faktorálás; befektetések kezelése; befektetések finanszírozása; ingatlan

befektetések; munkavállalói részvényprogram adminisztrációja; pénzügyi biztosíték, értékpapírok kibocsátása

(beruházási bankszolgáltatások); portfólió menedzsment; nyugdíjbiztosítás; befektetési banki szolgáltatások;

bankkártyákkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; érintésmentes fizetési szolgáltatások; interneten keresztül

történő fizetési műveletek feldolgozása; készpénz, csekk, és pénzutalvány szolgáltatások; online számlafizetési

szolgáltatások; online pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; automatizált banki szolgáltatások; bankautomata

szolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások; takarékbetét-számlákkal kapcsolatos ügyintézés; nyugdíjakkal

 kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; nyugdíjak pénzügyi kezelése; nyugdíj vagyonkezelése.

 41    Bankügyletekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; bankügyletekkel kapcsolatos tanfolyamok;

bankügyletekkel kapcsolatos képzés; bankügyletekkel kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; pénzügyi

tanfolyamok biztosítása; pénzügyi személyzet oktatása; pénzügyekkel kapcsolatos coaching; pénzügyekkel

kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; pénzügyekkel kapcsolatos tanfolyamok; pénzügyekkel kapcsolatos

 oktatási tanfolyamok; pénzüggyel kapcsolatos képzési szolgáltatások; üzleti képzés.

 42    Adatközpont-berendezések biztosítása; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs

szolgáltatások; IT-szolgáltatások menedzsmentje [ITSM]; számítógép-hálózatok fejlesztése; számítógép

hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; számítógépes
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rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek és hálózatok integrálása, egyesítése; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; információs rendszerek tervezése; számítógépek programozása;

számítógép-programozás és szoftvertervezés; számítógép-programozás és számítógépes programok karbantartása;

számítógép-programozás; programok fejlesztése számítógépekhez; számítógépes kódok fejlesztése; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok fejlesztése elektronikus pénztárgép rendszerekhez; számítógépes

programok karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése;

számítógépes programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok telepítése

és karbantartása; számítógépes programok tervezése; számítógépes programokkal kapcsolatos szaktanácsadói

szolgáltatások; számítógépes programtervezés és -fejlesztés; számítógépes rendszerek és hálózatok

konfigurációja; számítógépes szoftver fejlesztése; számítógépes szoftverek és programok aktualizálás és

karbantartása; számítógépes szoftverek bérbeadása és karbantartása; hardver és szoftver bérbeadása; szoftver mint

szolgáltatás [SaaS]; számítógépes hardverek és szoftverek bérbeadása, kölcsönzése; információs rendszerek

tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;

számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes

hardverre és szoftverre vonatkozó technikai tanácsadás biztosítása; számítógépes tanácsadás; számítógépes

rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes hálózati szolgáltatások;

számítógépekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció;

 számítógépekkel kapcsolatos szaktanácsadás.

 ( 111 )  239.992

 ( 151 )  2023.02.09.

 ( 210 )  M 22 01808

 ( 220 )  2022.07.07.

 ( 732 )  Gál Tamás, Pécel (HU)

  

( 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.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  239.993

 ( 151 )  2023.02.09.

 ( 210 )  M 22 00984

 ( 220 )  2022.04.12.

 ( 732 )  Kristóf Attila, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Mészáros Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fogyatékkal élők számára kialakított terápiás eszközök és

segédeszközök; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális

 tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

 37    Orvostechnikai elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; orvostechnikai elektromos

berendezések zavarmentesítése; orvostechnikai elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások;

orvostechnikai fagyasztókészülékek üzembe helyezése és javítása; orvostechnikai hűtő és fűtő berendezések

üzembe helyezése és javítása; orvostechnikai gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodagépek

üzembe helyezése, karbantartása és javítása; orvostechnikai eszközök beüzemeléséhez szükséges kábelfektetési

szolgáltatások; műtői és labor berendezések, tisztatér légtechnikai levegőkezelők, valamint általános levegő

kondicionálók baktériumok és vírusok szűrésére szolgáló légkondicionáló berendezések telepítése és javítása;

orvosi, számítógépes hardverek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; orvostechnikai laboratóriumokban

tűzriasztók felszerelése és javítása; orvosi eszközök villamos vezetékeinek javítása; villanyszerelők által nyújtott

 szolgáltatások orvosi eszközökhöz, gépekhez; orvosi vágóeszköz és késélezes.

 ( 111 )  239.994

 ( 151 )  2023.02.09.

 ( 210 )  M 22 02095

 ( 220 )  2022.08.14.

 ( 732 )  Hidasi Zoltán, Barcs (HU)

 ( 541 )  Csodaszarvas Rejtek

 ( 511 )   31    Élő karácsonyfák; élő karácsonyfák [kivágva]; karácsonyfák; vágott karácsonyfák.

 ( 111 )  239.995

 ( 151 )  2023.02.09.

 ( 210 )  M 22 01904

 ( 220 )  2022.07.18.

 ( 732 )  Gulyás Norbert, Pirtó (HU)

 ( 740 )  Czövek és Deme Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 111 )  239.996

 ( 151 )  2023.02.09.

 ( 210 )  M 22 01901

 ( 220 )  2022.07.18.

 ( 732 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MBH

 ( 511 )  35    Digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; hirdetés és reklámozás;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások részvényekhez és

más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek népszerűsítésére; internetes marketing; online

reklámozás; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; pénzügyi befektetéssel
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kapcsolatos reklámszolgáltatások; pénzügyi marketing; pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetési

 szolgáltatások; reklám és marketing; vállalatok promóciója [reklámozás]; üzleti promóció.

 36    Finanszírozás nyújtása ingatlanfejlesztéshez; ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások [pénzügyi

szolgáltatások]; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások;

ingatlanfejlesztés finanszírozása; ingatlanfejlesztési projektek finanszírozása; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások;

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanmenedzsment; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanokra

vonatkozó záloghitel szolgáltatások; ingatlantulajdon vagyonkezelése; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz

kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanügyletek; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi brókeri

szolgáltatások; ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; segítségnyújtás ingatlanok és e téren

pénzügyi érdekeltségek megszerzéséhez; szindikált ingatlanhitelezés; tulajdon portfólió menedzsment;

vagyonkezelés, tulajdon menedzsment; vagyonportfólió kezelése; pénzként használható utalványok kibocsátása;

utazási csekkek és hitellevelek, akkreditívek kiadása; értékpapírok biztonságos letétbe helyezése; értéktárgyak

biztonságos letétbe helyezése; alkuszi/ügynöki tevékenység; árucikkek finanszírozása; bankbetétekkel

kapcsolatos banki szolgáltatások; banki és finanszírozási szolgáltatások; banki intézményekkel kapcsolatos

pénzügyi ügyviteli szolgáltatások; banki szolgáltatások; banki szolgáltatások biztosítása; banki ügyletekkel

kapcsolatos pénzügyi menedzsment; bankszámla információs szolgáltatások; bankszámlákhoz kapcsolódó

szolgáltatások; bankszámlákkal és megtakarításokkal kapcsolatos szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása;

befektetésekkel kapcsolatos letéti számlák kezelése; befektetési szolgáltatások; átruházható értékpapírok

kibocsátása; cégek pénzügyeinek kezelése; betétszámlával kapcsolatos szolgáltatások; devizaárfolyam-kockázat

elleni pénzügyi védelem biztosítása; devizaátutalási szolgáltatások; elektronikus bank szolgáltatások; elektronikus

eszközök segítségével biztosított pénzügyi szolgáltatások; elektronikus pénzügyi kereskedelmi szolgáltatások;

építési projektek pénzügyi menedzsmentje; építkezésekhez szükséges finanszírozásokkal kapcsolatos ügyintézés;

értékpapírok és árucikkek kereskedelme; fejlesztési projektek finanszírozása; eszközök, felszerelések

finanszírozásával kapcsolatos szolgáltatások; finanszírozás létrehozása, megszervezése; finanszírozási

szolgáltatások; források előteremtése pénzügyi célokra; független pénzügyi tervezési tanácsadás; folyószámlával

kapcsolatos szolgáltatások; folyószámlanyitási szolgáltatások; folyószámlák pénzügyi kezelése; fogyasztói

vásárlások finanszírozása; finanszírozások elősegítése és ügyintézése; hitelbiztosítás ügyintézése;

ingatlanbefektetési banki szolgáltatások; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások;

holdingvállalatok pénzügyi igazgatása; online banki szolgáltatások; online kereskedelmi banki tevékenységek;

oktatás pénzügyi támogatásával kapcsolatos szaktanácsadás; nyugdíjszolgáltatások; mobil banki szolgáltatások;

megtakarítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; magánvagyon befektetési tervezés; magánvagyon kezelése;

magánbanki szolgáltatások; letéti szolgáltatások; lakás-takarékpénztári szolgáltatások; kölcsön, hitel, és lízing

szolgáltatások; kockázati tőke kezelés; kiskereskedelmi finanszírozási szolgáltatások; kereskedelmi

bankügyintézés; kereskedelmi finanszírozás nyújtása; kereskedelmi finanszírozás; internetes banki tevékenység;

internetes pénzügyi menedzsment; interneten keresztül nyújtott pénzügyi menedzsment; interneten keresztül

nyújtott pénzügyi szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott tájékoztatás és elemzés a pénzügyi befektetések

terén; interneten és telefonon nyújtott pénzügyi szolgáltatások; ingatlanvagyon-kezelés; ingatlantulajdonnal és

épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés;

ingatlanprojektek pénzügyi menedzsmentje; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanokkal kapcsolatos

pénzügyek kezelése; ingatlanokkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások [pénzügyek rendezése]; pénz

vagyonkezelése; pénzügyi átutalások és tranzakciók, fizetési szolgáltatások; pénzkivétre vonatkozó banki

pénzügyi szolgáltatások; pénzbetétre vonatkozó banki pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi bankszolgáltatások;

pénzügyi befektetések; pénzügyi brókeri szolgáltatások; pénzügyi értékpapírok szolgáltatása; pénzügyi

értéktőzsde; pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi fedezet megteremtése; pénzügyi ingatlantervezés;

pénzügyi kockázatértékelési szolgáltatások; pénzügyi közvetítői szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások a

megtakarítással kapcsolatban; pénzügyi szolgáltatások nyújtása; pénzügyi tranzakciók; pénzügyi tranzakciók

lebonyolítása; pénzügyi vagyonkezelés; projektfinanszírozási szolgáltatások; részvénykibocsátási szolgáltatások;

számítógépesített bankszolgáltatások; számítógépesített pénzügyi szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi és
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banki szolgáltatások; telebank szolgáltatások; váltók, kötelezvények kibocsátása; vállalkozások finanszírozása;

vállalatok finanszírozása; vállalati finanszírozás; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások;

valutakereskedelem; valuta vétele és eladása; valuta tranzakciókra vonatkozó információk szolgáltatása;

valuataárfolyammal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatások; tőzsdei árfolyamokkal kapcsolatos információnyújtás;

tőzsdei árfolyamlisták készítése; számítógépesített pénzügyi szolgáltatások devizakereskedelemmel kapcsolatban;

pénzváltás és átutalás; pénzbrókeri szolgáltatások; online valósidejű valutakereskedelem; devizapiac; árfolyam

információk készítése és közlése; deviza váltásával kapcsolatos szolgáltatások és tanácsadás; állami kötvények,

értékpapírok kezelése; átruházható értékpapírok portfólióinak kezelése; átruházható értékpapírok kezelése;

átruházható értékpapírokkal kapcsolatos befektetési szolgáltatások; banki klíring szolgáltatások; elektronikus

tőzsdei szolgáltatások; derivatívákkal való kereskedelmi szolgáltatások; értékpapír befektetési szolgáltatások;

értékpapír befektetési szolgáltatások egyéni befektetők számára; értékpapír keresekedelem; értékpapír

kereskedelmi szolgáltatások; értékpapír-elszámolás; értékpapír kezelés; értékpapír váltási szolgáltatások;

értékpapír portfóliók létrehozásához kapcsolódó szolgáltatások; értékpapírok portfóliójának menedzsmentje,

kezelése; értékpapírok portfóliójának managementje, kezelése; értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; értékpapírokkal való kereskedés; határidős áruszerződésekkel kapcsolatos devizapiaci

szolgáltatások; határidős árutőzsdei ügyletekkel való kereskedéssel kapcsolatos tájékoztatás; határidős

részvényindexekkel való kereskedés mások megbízásából; határidős ügyletek kereskedelmével kapcsolatos

tőzsdei szolgáltatások; határidős részvényindexek kereskedelmével kapcsolatos tájékoztatás; jegyzett

értékpapírok kezelése; jelzáloggal fedezett értékpapírok kibocsátásával és eladásával kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; ügynöki szolgáltatások pénzügyi piacokon; tőzsdei szolgáltatások; részvényszolgáltatások;

részvénypiaci szolgáltatások; részvények pénzügyi kezelése; pénzügyi származékos ügyletekkel való kereskedés;

áruhitel szolgáltatás; beszerzések finanszírozása; berendezések lízingelésének finanszírozása; értékpapírok

jelzálogosítása; értékpapírokkal fedezett hitelek biztosítása; garanciák kiadása; garanciavállalás szerződésekhez;

hitel- és bankkártyával kapcsolatos szolgáltatások; hitel-és betéti kártya szolgáltatások; hitelfolyósítás;

hitelgaranciák, kezességvállalás; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; hitelkártyák kezelésével kapcsolatos

szolgáltatások; hitelképességgel kapcsolatos szolgáltatások; hitelkártyás készpénz-helyettesítés; hitellevelek

kibocsátása; hitelnyújtással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; hitelnyújtással kapcsolatos szolgáltatások;

pénzügyi garanciák biztosítása ingatlan elzálogosítására; pénzügyi garancia szolgáltatások; pénzkölcsönzés;

óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; okmányos akkreditívek kiadása; nyíltvégű pénzügyi szolgáltatások;

lízingfinaszírozás biztosítása; lízingfinanszírozási lehetőségek biztosítása; lízing, bérlet fedezése; légi járművek

finanszírozása; kölcsönök nyújtása lakásfelújításra; kölcsönök nyújtása személyes célokra; kölcsönök, jelzálogok

és kezességek finanszírozása; kölcsönnyújtás; kölcsönök és hitelszolgáltatások; kezesség; jelzáloghitelek

nyújtása; jelzáloghitelek refinanszírozása; jelzáloghitelek és pénzügyi szolgáltatások; jelzáloghitelek;

kereskedelmi hitelek; kereskedelmi hitelek finanszírozása; jelzáloggal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;

jelzálogbank; ingatlanhitelek finanszírozása; ingatlanhitelek biztosítása; ingatlanfinanszírozás; hiteltanácsadás,

hitelügyintézés; ingatlanvagyon finanszírozása; pénzügyi hitelszolgáltatások; pénzügyi lízing; pénzügyi

kölcsönök; pénzügyi megállapodások ügyintézése; projektfinanszírozás; pénzügyi szolgáltatások

ingatlanvásárláshoz; pénzügyi szolgáltatások gépjármű vásárláshoz; részletfizetési hitelek finanszírozása; rulírozó

hitel szolgáltatások; rulírozó hitellel kapcsolatos szolgáltatások; rulírozó hitelhez kapcsolódó értékpapírok;

szindikált hitelek; tulajdonjog fenntartásos részletvétel hitelezése; pénzügyi kötelezettségek faktorálása; pénzügyi

fizetésképtelenségi szolgáltatások; faktorálás; befektetések kezelése; befektetések finanszírozása; ingatlan

befektetések; munkavállalói részvényprogram adminisztrációja; pénzügyi biztosíték, értékpapírok kibocsátása

(beruházási bankszolgáltatások); portfólió menedzsment; nyugdíjbiztosítás; befektetési banki szolgáltatások;

bankkártyákkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; érintésmentes fizetési szolgáltatások; interneten keresztül

történő fizetési műveletek feldolgozása; készpénz, csekk, és pénzutalvány szolgáltatások; online számlafizetési

szolgáltatások; online pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; automatizált banki szolgáltatások; bankautomata

szolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások; takarékbetét-számlákkal kapcsolatos ügyintézés; nyugdíjakkal

 kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; nyugdíjak pénzügyi kezelése; nyugdíj vagyonkezelése.
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 41    Bankügyletekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; bankügyletekkel kapcsolatos tanfolyamok;

bankügyletekkel kapcsolatos képzés; bankügyletekkel kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; pénzügyi

tanfolyamok biztosítása; pénzügyi személyzet oktatása; pénzügyekkel kapcsolatos coaching; pénzügyekkel

kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; pénzügyekkel kapcsolatos tanfolyamok; pénzügyekkel kapcsolatos

 oktatási tanfolyamok; pénzüggyel kapcsolatos képzési szolgáltatások; üzleti képzés.

 42    Adatközpont-berendezések biztosítása; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs

szolgáltatások; IT-szolgáltatások menedzsmentje [ITSM]; számítógép-hálózatok fejlesztése; számítógép

hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; számítógépes

rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek és hálózatok integrálása, egyesítése; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; információs rendszerek tervezése; számítógépek programozása;

számítógép-programozás és szoftvertervezés; számítógép-programozás és számítógépes programok karbantartása;

számítógép-programozás; programok fejlesztése számítógépekhez; számítógépes kódok fejlesztése; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok fejlesztése elektronikus pénztárgép rendszerekhez; számítógépes

programok karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése;

számítógépes programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok telepítése

és karbantartása; számítógépes programok tervezése; számítógépes programokkal kapcsolatos szaktanácsadói

szolgáltatások; számítógépes programtervezés és -fejlesztés; számítógépes rendszerek és hálózatok

konfigurációja; számítógépes szoftver fejlesztése; számítógépes szoftverek és programok aktualizálás és

karbantartása; számítógépes szoftverek bérbeadása és karbantartása; hardver és szoftver bérbeadása; szoftver mint

szolgáltatás [SaaS]; számítógépes hardverek és szoftverek bérbeadása, kölcsönzése; információs rendszerek

tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;

számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes

hardverre és szoftverre vonatkozó technikai tanácsadás biztosítása; számítógépes tanácsadás; számítógépes

rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes hálózati szolgáltatások;

számítógépekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció;

 számítógépekkel kapcsolatos szaktanácsadás.

 ( 111 )  239.997

 ( 151 )  2023.02.09.

 ( 210 )  M 22 02082

 ( 220 )  2022.08.11.

 ( 732 )  AURUM FRONS GRAND Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Csüllög Balázs, Nyíregyháza

  

( 546 )

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

 ( 111 )  239.998

 ( 151 )  2023.02.09.

 ( 210 )  M 22 02207

 ( 220 )  2022.08.29.

 ( 732 )  MENTHOL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Incze Tamás Álmos, Budapest

 ( 541 )  Miss Life

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,
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eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

 ( 111 )  239.999

 ( 151 )  2023.02.09.

 ( 210 )  M 22 02215

 ( 220 )  2022.08.29.

 ( 732 )  MENTHOL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Incze Tamás Álmos, Budapest

 ( 541 )  Sunny Days

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

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  240.000

 ( 151 )  2023.02.09.

 ( 210 )  M 22 02214

 ( 220 )  2022.08.29.

 ( 732 )  MENTHOL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Incze Tamás Álmos, Budapest

 ( 541 )  Tango

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

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  240.001

 ( 151 )  2023.02.09.

 ( 210 )  M 22 02210

 ( 220 )  2022.08.29.

 ( 732 )  MENTHOL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Incze Tamás Álmos, Budapest

 ( 541 )  Woods

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

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  240.002

 ( 151 )  2023.02.09.

 ( 210 )  M 22 00704

 ( 220 )  2022.03.11.

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

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LaserSure

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

kapcsolatos szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi klinikai

szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; testsúlyszabályozással kapcsolatos kezelés; testsúlycsökkentési

szolgáltatások; bőrgyógyászati szolgáltatások; bőrproblémák kezeléséhez kapcsolódó bőrgyógyászati

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

tanácsadó szolgáltatások; arcápolási szolgáltatások; bőrápolási szolgáltatások; bőrápolással kapcsolatos
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konzultációs szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások emberek számára;

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

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

kozmetikai arckezelés; kozmetikai arckezelési szolgáltatások; kozmetikai elektrolízis; kozmetikai lézeres

bőrkezelés; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai test-, arc- és hajápoló

szolgáltatások; kozmetikai vizsgálat; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; lézeres bőrfeszesítő

szolgáltatások; lézeres bőrfiatalító szolgáltatások; lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés; lézeres szőrtelenítési

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

narancsbőr-kezelési szolgáltatások; szépségápolási kezelések; szépségápolás emberek részére; szépségápolási

tanácsadás; szépségszalonok; szépségszalon szolgáltatások; szőrtelenítés elektrolízissel; szőrtelenítő kezelések;

szőrtelenítő szolgáltatások embereknek; tanácsadás a test- és szépségápolás területén; emberi higiéniai és

szépségápolási berendezések bérbeadása; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; vérkeringés

javításával kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások; regeneráló orvosi szolgáltatások; bőrápoló

berendezések kölcsönzése; visszerek lézeres eltávolítása; visszerek kozmetikai lézerkezelése; zsírlebontással

kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások; diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi vizsgálatok; orvosi

 diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés].

 ( 111 )  240.003

 ( 151 )  2023.02.09.

 ( 210 )  M 22 01489

 ( 220 )  2022.06.03.

 ( 732 )  Dr. Grundtner Marcell Károly, Budapest (HU)

 ( 541 )  NEW SWIMMING STROKE NEW WAVES

 ( 511 )  25    Digitális érzékelőkkel ellátott sportruházat; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok;

fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; papucsok; strandcipők; strandruházat;

 úszósapkák.

 28    Békatalpak, búváruszonyok; békatalpak úszáshoz; elektronikus izomstimuláló testhezálló öltözékek

sportoláshoz; felfújható játékok úszómedencékbe; felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; lebegő

eszközök úszáshoz; úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás kesztyűk úszáshoz; úszómedencék [játékcikkek];

 úszómellények, úszódzsekik; úszóövek.

 41    Fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; gyakorlati képzés [szemléltetés]; sportrendezvények

szervezése és lebonyolítása; sportversenyek rendezése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás;

személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; üzleti ismeretek és know-how átadása

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

 kongresszusok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  240.004

 ( 151 )  2023.02.09.

 ( 210 )  M 22 02081

 ( 220 )  2022.08.11.

 ( 732 )  Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlési szolgáltatások.

 ( 111 )  240.005

 ( 151 )  2023.02.09.
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 ( 210 )  M 22 02212

 ( 220 )  2022.08.29.

 ( 732 )  MENTHOL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Incze Tamás Álmos, Budapest

 ( 541 )  Fresh Breeze

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

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  240.006

 ( 151 )  2023.02.09.

 ( 210 )  M 22 00227

 ( 220 )  2022.01.25.

 ( 732 )  Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, tehén-, juh-, kecske- és bivalytej

(ideértve nyers, ESL, UHT); ízesített tejkészítmények; tej-, savó-, író- és permeátumalapú italok; savanyú

tejtermékek; tejszínek és tejszínkészítmények; oltós alvasztású, érlelt sajtok; savas és vegyes alvasztású sajtok;

 sajtkészítmények; ömlesztett sajtok és ömlesztett sajtkészítmények; kenhető keverékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  240.007

 ( 151 )  2023.02.09.

 ( 210 )  M 22 02164

 ( 220 )  2022.08.24.

 ( 732 )  Dr. Dékány Dóra, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaliczka Alexandra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  240.008

 ( 151 )  2023.02.09.

 ( 210 )  M 22 01734

 ( 220 )  2022.07.01.

 ( 732 )  Póczik Zsolt, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
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( 546 )

 ( 511 )  43    Étel- és italellátás; bisztró [büfé] szolgáltatások; bár szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk

[éttermek]; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos

szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre árusító éttermek; étel- és italkészítési

szolgáltatások; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban;

ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; grilléttermek; gyorséttermek, snack

bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kávéházak; ételek és italok

készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételkészítés;

ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve

az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; pizzériák; salátabárok; szolgáltatások italok

biztosításához; szolgáltatások ételek biztosításához; teaházak; teaházi szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások

[étel- és italszolgáltatás]; szállás biztosítása szállodákban és motelekben; esküvői fogadások szervezése

 (helyszínek).

 ( 111 )  240.009

 ( 151 )  2023.02.09.

 ( 210 )  M 22 01310

 ( 220 )  2022.05.18.

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

 (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    A szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel tápláló készítmények; A-vitamin

készítmények; acaipor étrend-kiegészítők; aktív szenet tartalmazó diétás kiegészítők; aminosavakat tartalmazó

étrend- és táplálékkiegészítők; antioxidáns kiegészítők; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidánsok;

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

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

ásványvíz-sók; B-vitamin készítmények; búza étrend-kiegészítők; búzacsíra étrend-kiegészítők; C-vitamin

készítmények; cinkpótló cukorkák; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; csukamájolaj cseppek; csukamájolaj

kapszulák; cukor gyógyászati célokra; cukorbetegek számára kifejlesztett mesterséges édesítőszerek; cukorpótlók

cukorbetegeknek; D-vitamin készítmények; DHA algaolaj étrend-kiegészítők; diabetikus kenyér gyógyászati

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

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

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

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

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

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

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

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

élelmiszerek gyógyászati célokra; élelmi rostok; élelmiszert helyettesítő porok; élesztő tartalmú
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étrend-kiegészítők; enzimeket tartalmazó antioxidánsok; ételek orvosilag korlátozott diétákhoz; étkezést

helyettesítő, táplálékkiegésztő, energianövelő szeletek; étrend-kiegészítő élelmiszer rudak; étrend-kiegészítő

enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot

és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

étrend-kiegészítők por formában; étrend-kiegészítők sportolók számára; étrend- és táplálékkiegészítők;

étrendkiegészítő italok; étrendkiegészítők csecsemőknek; étrendkiegészítők gyógyászati célokra;

étrendkiegészítőként használható gyógyélelmiszerek; étvágycsökkentők; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati

használatra; étvágystimuláló, -serkentő készítmények; fehérjekiegészítő turmixok; fogyasztó kapszulák;

fogyasztó tabletták; fogyasztó tea orvosi használatra; főként cinket tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként

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

tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főleg ásványi anyagokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; főleg

vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; folsavat tartalmazó étrend-kiegészítők; folyékony

étrend-kiegészítők; folyékony gyógynövényes táplálék-kiegészítők; folyékony táplálékkiegészítők; folyékony

vitaminkiegészítők; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra;

ginzengből készült élelmiszertermékek gyógyászati célokra; ginzenget tartalmazó, egészségtámogató

táplálékkiegészítők; glükóz élelmiszeradalékként, gyógyászati célokra; glükóz étrend-kiegészítők;

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

kialakított diabetikus gyümölcsnektárok; gyógyászati célokra kialakított diabetikus gyümölcslé italok;

gyógyászati célú élelmiszer kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; koenzim Q10 tartalmú

étrend-kiegészítők; koleszterinszintet szabályozó étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmagolaj

étrend-kiegészítők; lenmag étrend-kiegészítők; L-karnitin fogyókúrához; multivitamin készítmények;

multivitaminok; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú

étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; növényi kiegészítők; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők;

pezsgő vitamintabletták; vitamintabletták; porított fehérje étrend kiegészítők; porított, gyümölcs ízesítésű

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

protein étrend-kiegészítők; tejsavófehérje étrendkiegészítők; terhességi vitaminok; vegyes vitaminkészítmények;

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

vitamin kiegészítők; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; vitaminnal dúsított

italok gyógyászati célokra; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; táplálékkiegészítők

nem gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; tápláló italkeverék étkezés helyettesítőjeként való

használatra; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; vitaminos

 gumicukorkák; vitaminpótló tapaszok; ételek cukorbetegeknek; gyógyhatású készítmények embereknek.

 35    Étrendkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étrendkiegészítőkkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; diétás

 készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Sporttevékenységek; sport- és szabadidős tevékenységek; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal

kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások;

sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás;

formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tájékoztató

 szolgáltatás.

 44    Egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának felméréséhez; egészségügyi szolgáltatások az

emberi test állapotainak kezelésére; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; táplálkozási információk nyújtása;

táplálkozási információk szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében fogyasztandó ételekről; táplálkozási

 információk szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében fogyasztandó italokról; diétás és táplálkozási tanácsadás.

 ( 111 )  240.010

 ( 151 )  2023.02.09.
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 ( 210 )  M 22 02281

 ( 220 )  2022.09.05.

 ( 732 )  Szuperinfó Magyarország Média Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (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

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

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M390



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

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

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

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

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

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

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

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

hirdetési szolgáltatások részvényekhez és más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek

népszerűsítésére; hirdetési szolgáltatások az egészségügyi problémák tudatosításának elősegítésére; hirdetési

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

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

hűségprogramok szervezése ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra; interneten használható

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

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

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

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

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

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

médiacsomagokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; médiakapcsolati szolgáltatások; nyereményjátékok,

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;
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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.

 ( 111 )  240.011

 ( 151 )  2023.02.09.

 ( 210 )  M 22 00397

 ( 220 )  2022.02.10.

 ( 732 )  Autodrom BM Park Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  DR. HORVÁTH ZSUZSA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Miss Balaton

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

 ( 111 )  240.012

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 01341

 ( 220 )  2022.05.22.

 ( 732 )  Bárány Péter, Budapest (HU)

 ( 541 )  Nagymamám Kertjéből pálinka

 ( 511 )   33    A pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 111 )  240.013

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 01189

 ( 220 )  2022.05.04.

 ( 732 )  CARDO Bútor- és Matracgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Ottilia, Győr

 ( 541 )  Az alvás szakértője

 ( 511 )  20    Ágyak; ágyak gyermekeknek; ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; ágyak belső rugózású

matracokkal; állítható ágyak; babzsák ágyak; díványágyak, ágyneműtartós ágyak; fából készült ágyak; fekhelyek,

ágyak házikedvencek részére; felhajtható ágyak; heverő alapú ágyak; hibrid ágyak, mint puha falú vízágyak [nem

gyógyászati használatra]; masszírozó díványok, ágyak; ülőtámaszok ágyakba; matracok, szivacsok; pelenkázó

matracok; ruganyos matracok ágyba; rugós matracok; matracok [kivéve szülészeti matracok]; latex matracok;

házak és fekhelyek állatoknak; alátétek [párnák vagy matracok]; dekorációs párnák; emlékező habszivacs párnák;

fejtámasztó párnák; kitömött párnák; nem gyógyászati célokra szánt nyaktámasztó párnák; párnák; párnák,

díszpárnák; párnák, fejpárnák; párnák háziállatoknak; párnák (kárpitok); dönthető támlájú fotelek, szófák

[bútorok]; kihúzható szófák, kanapék; szófák; vízágyak lábazatai [nem gyógyászati használatra]; vízágyak, nem

gyógyászati használatra; átalakítható kanapék; fali díványok, kanapék; kanapék; kanapék, díványok;

kétszemélyes padok, kanapék; ágyalapok; mózeskosarak; mózeskosarak, babakosarak; mózeskosarak [bölcsők];

ágyszerelvények, nem fémből; bútorok; bútorok beépített ággyal; bútorok és lakberendezési tárgyak; fejtámaszok

 [bútorok]; hálómatracok.
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 ( 111 )  240.014

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 00709

 ( 220 )  2022.03.11.

 ( 732 )  Ostorosbor Zrt., Ostoros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő alkoholos esszenciák, alkoholtartalmú eszenciák és

kivonatok, szeszesital-kivonatok, alacsony alkoholtartalmú italok, alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök

 kivételével, borok, előre kikevert szeszesitalok, koktélok, szeszes italok.

 ( 111 )  240.015

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 00840

 ( 220 )  2022.03.30.

 ( 732 )  Könyves Gusztáv, Tata (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Épület karbantartás és javítás; épületek belső és külső tisztítása; épületek belső felületeinek fertőtlenítése;

járművek fertőtlenítése; otthoni belső felületek fertőtlenítése a vírusok és mikroorganizmusok terjedésének

 csökkentése érdekében; kártevőmentesítés, fertőtlenítés és rovarirtás.

 ( 111 )  240.016

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 02162

 ( 220 )  2022.08.24.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  VENARA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  240.017

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 02289

 ( 220 )  2022.09.06.

 ( 732 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Patinorg Kft., Budapest

 ( 541 )  SaveProMAX

 ( 511 ) 7    Berendezések használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására; berendezések használt termékek

szétválogatással összekötött önműködő visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására; berendezések

termékek tárolására és önműködő kiadására; berendezések különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező berendezések különböző

 termékek tárolására és önműködő kiadására.

 37    Használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése,
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karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; használt termékek szétválogatással összekötött önműködő

visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, valamint kölcsönzése; termékek tárolására és önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint

kölcsönzése; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező, különböző termékek tárolására és önműködő kiadására

 szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése.

 ( 111 )  240.018

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 01465

 ( 220 )  2022.06.02.

 ( 732 )  Kresmery Daniel Antal, Budapest (HU)

 Halperyn Jonathan Jay, Budapest (HU)

 ( 541 )  Hero2

 ( 511 )  41    Szórakoztató szolgáltatások és szórakoztató rendezvények szervezése; könyvek és szövegek kiadása, a

reklámszövegek kivételével; rendezési, terjesztési és gyártási szolgáltatások filmekhez, televíziós műsorokhoz,

színházi, rádió- és podcast-szórakoztatáshoz, a reklám kivételével; nem letölthető televíziós programok (lekérhető

videó szolgáltatásokon keresztül), zene, videók és elektronikus kiadványok biztosítása; forgatókönyvírás és

szövegírás, nem reklámcélból; műalkotások, rádió- és televíziókészülékek, filmes kellékek, színpadi és show

díszletek, videokamerák, hangfelvételek, filmes és világító berendezések, beltéri akváriumok és mozgóképek

kölcsönzése; film- és hangstúdió szolgáltatások; online játékszolgáltatások; információnyújtás a szórakoztatás

területén; mozi/filmszínház bemutatók; szinkron, feliratozási és fordítási szolgáltatások; cirkuszi előadások, élő

 előadások és varieté bemutatók; fotózás, videó vágás és videózás; zene gyártása, zeneszerzés és dalszerzés.

 ( 111 )  240.019

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 02290

 ( 220 )  2022.09.06.

 ( 732 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Patinorg Kft., Budapest

 ( 541 )  SaveFlexMAX

 ( 511 ) 7    Berendezések használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására; berendezések használt termékek

szétválogatással összekötött önműködő visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására; berendezések

termékek tárolására és önműködő kiadására; berendezések különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező berendezések különböző

 termékek tárolására és önműködő kiadására.

 37    Használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése,

karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; használt termékek szétválogatással összekötött önműködő

visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, valamint kölcsönzése; termékek tárolására és önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint

kölcsönzése; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező, különböző termékek tárolására és önműködő kiadására

 szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése.

 ( 111 )  240.020

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 02287
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 ( 220 )  2022.09.06.

 ( 732 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Patinorg Kft., Budapest

 ( 541 )  SaveSpringMAX

 ( 511 ) 7    Berendezések használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására; berendezések használt termékek

szétválogatással összekötött önműködő visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására; berendezések

termékek tárolására és önműködő kiadására; berendezések különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező berendezések különböző

 termékek tárolására és önműködő kiadására.

 37    Használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése,

karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; használt termékek szétválogatással összekötött önműködő

visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, valamint kölcsönzése; termékek tárolására és önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő ömnűködö kiadására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint

kölcsönzése; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező, különböző termékek tárolására és önműködő kiadására

 szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése.

 ( 111 )  240.021

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 02288

 ( 220 )  2022.09.06.

 ( 732 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Patinorg Kft., Budapest

 ( 541 )  SaveBoxMAX

 ( 511 ) 7    Berendezések használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására; berendezések használt termékek

szétválogatással összekötött önműködő visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására; berendezések

termékek tárolására és önműködő kiadására; berendezések különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező berendezések különböző

 termékek tárolására és önműködő kiadására.

 37    Használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése,

karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; használt termékek szétválogatással összekötött önműködő

visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, valamint kölcsönzése; termékek tárolására és önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint

kölcsönzése; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező, különböző termékek tárolására és önműködő kiadására

 szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése.

 ( 111 )  240.022

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 00711

 ( 220 )  2022.03.11.

 ( 732 )  Sandlander Magyarország Zrt., Hernád (HU)

 ( 740 )  Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; csomagolásra szolgáló műanyagok.

 ( 111 )  240.023

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 01918

 ( 220 )  2022.07.20.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

szolgáltatások [irodai tevékenységek]; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás

számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás

pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallásbenyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése;

ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák, árösszehasonlító szolgáltatások, árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének

kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító

automaták kölcsönzése, árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment;

bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing;

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási

szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések;

gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis-

és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások

[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás;

irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

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

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

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

kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett

vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető

szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing

szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és

karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk
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és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click

(PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok;

piackutatás, rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása

mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;

távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem

érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós

vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések;

üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési

szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti

menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti

szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok,

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

konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó

szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési

 programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlési szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési

szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő

biztosítása [bérbeadása]; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb

elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési

berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont

szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és

mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek

 kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.

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

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

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

cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása

az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó

[judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
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előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és

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

üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás showműsorokra;

idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodái szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiái [szépírási] szolgáltatások;

karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések

kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

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

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

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

nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik

tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási

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

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények

üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások;

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési

szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek

kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés

[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;

videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  240.024

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 02206

 ( 220 )  2022.08.29.

 ( 732 )  MIL TRADE SRL, Satu Mare (RO)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 2    Alapozók, primerek; alizarin festékek; alumínium festékek; azbesztet tartalmazó festékek; baktériumölő

festékek; bevonatok kátránypapírhoz [festékek]; bevonó anyagok [festékek]; bitumen lakk; elektromosan vezető
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festékek; fafestékek; fémvédő készítmények; festékek és lemosók; festékhígítók; fixálóanyagok [lakkok];

kerámiafestékek; lakkok és politúrok; marószerek, maróanyagok; rozsda elleni olajok; rozsda elleni

tartósítószerek; színezőanyagok; terpentin [hígítóanyag festékekhez]; tűzálló festékek; vaslakk; vezetőképes

 festékek; zománcok festéshez; zománcok [lakkok].

 ( 111 )  240.025

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 01906

 ( 220 )  2022.07.14.

 ( 732 )  Benedik Norbert, Monor (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   45    Közbenjárás; meditációs szolgáltatások; politikai információs szolgáltatások; szabályozások előkészítése.

 ( 111 )  240.026

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 01807

 ( 220 )  2022.07.07.

 ( 732 )  Nagy Balázs, Écs (HU)

  

( 546 )

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

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

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

élelmiszerek és italok tartósítása; asztalos szolgáltatások (személyre szabott famegmunkálás); csiszolás (2); marás

 (forgácsolás); polírozás (csiszolás).

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  240.027

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 02365

 ( 220 )  2022.09.13.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  URADOMIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  240.028

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 02354

 ( 220 )  2022.09.13.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  DAVOLEN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 111 )  240.029

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 02217

 ( 220 )  2022.08.29.

 ( 732 )  Chen Anbang, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest

 ( 541 )  GGS

 ( 511 )  25    Alsó ruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók];

bokacsizmák (1); bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék

[ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek (1); cipőfelsőrészek (2); cipőorrok; cipősarkak (1);

cipősarkak (2); cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csősálak; csuklyák, kapucnik

[ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; facipők; fátylak

[ruházat]; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; fodrász

beterítőkendők; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok;

fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők ; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok

[ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók,

harisnyakötők, zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2); harisnyatartók, harisnyakötők,

zoknitartók (3); hímzett ruhadarabok; hónalj védők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2);

ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; jelmezek; jodhpur

nadrágok, lovaglónadrágok; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kalap vázak;

kamáslik [lábszárvédők] (1); kamáslik [lábszárvédők] (2); karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó

ruházat; kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk;

kétujjas kesztyűk (1); kétujjas kesztyűk (2); kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék

[alsónemű]; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); lábszármelegítők;

latex ruházat; legging nadrágok, cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik;

mantilla fátyol; mellények; melltartók; míderek (1); míderek (2); miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák,

püspöksüvegek; muffok [ruházat]; műbőr ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött

lábzsákok; nyakkendők; orárion [egyházi ruházat]; overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók; övek

[ruházat]; papírkalapok [ruházat]; papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek;

pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények;

pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rámák lábbelikhez; rash guard felső ruházat; rövid

ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sapkák,

kerek papi sapkák; sárcipők, gumicsizmák; sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok,

sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők [fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok;

sportcipők (1); sportcipők (2); stoplik futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák, barettek;

szandálok; szárik; szarongok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; talárok; talpak

lábbelikhez (1); talpak lábbelikhez (2); teddyk [alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és balettruhák; tornaruházat;

trikó [alsónemű], kombiné; trikók; turbánok; ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák; valenki [orosz filccsizma];

vállbetétek western stílusú ingekhez; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók;

 zuhanyzó sapkák.

 ( 111 )  240.030

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 01804

 ( 220 )  2022.07.07.

 ( 732 )  Vass Tünde Lenke, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Kondrács János, Budapest
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( 546 )

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 111 )  240.031

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 01353

 ( 220 )  2022.05.23.

 ( 732 )  BÁBEL SAJT Kft., Kacsóta (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Sajtok.

 ( 111 )  240.032

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 02360

 ( 220 )  2022.09.13.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  SKENTARON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  240.033

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 02359

 ( 220 )  2022.09.13.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  RAVEFFIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  240.034

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 02351

 ( 220 )  2022.09.13.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  BEDANNER

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 111 )  240.035

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 02353

 ( 220 )  2022.09.13.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  DALDINOMIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  240.036

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 02361

 ( 220 )  2022.09.13.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  SORPOTIX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  240.037

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 02352

 ( 220 )  2022.09.13.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  BOZITEDIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  240.038

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 02362

 ( 220 )  2022.09.13.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  STERVALT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  240.039

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 02355

 ( 220 )  2022.09.13.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  ENNEROVAN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  240.040

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 02356

 ( 220 )  2022.09.13.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  LURENSODIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  240.041
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 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 02363

 ( 220 )  2022.09.13.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  SYRUVIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  240.042

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 02216

 ( 220 )  2022.08.29.

 ( 732 )  DANTE INTERNATIONAL SA, Bucharest (RO)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Találj rá a keresés örömére.

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftver; számítógépes programok, letölthető; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások;

 letölthető mobilalkalmazás-szoftver; alkalmazási szoftver mobil eszközökhöz.

 35    Reklámozási és eladásösztönző szolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; üzleti

adminisztráció szállítás és kézbesítés területén; üzletvezetési szolgáltatások a szállítás és kézbesítés területén;

rendelési szolgáltatások; termékrendelési és szállítási szolgáltatások; számítógépes rendelési szolgáltatás; irodai

funkciók; irodai szolgáltatások; online rendelési szolgáltatások; élelmiszer- és vegyesárucikk-rendelési

szolgáltatások; online kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; online vegyesárucikk-bolti szolgáltatások;

csomagküldemények nyomon követése, kezelése és irányítása; összehasonlító vásárlási szolgáltatások;

csomagküldemények követése, kezelése és nyomon követése üzleti célú időben történő kézbesítés érdekében;

üzletviteli tanácsadási szolgáltatások szállítás és kézbesítés területén; információk és nyomon követési

információk nyújtása harmadik feleknek átvételi és szállítási állapottal kapcsolatban internet-hozzáférésen és

telefonon keresztül; nyomon követési szolgáltatások, nevezetesen csomagok és dokumentumok elektronikus

nyomon követésének biztosítása mások számára; web alapú rendszer és online portálok biztosítása a fogyasztók

közötti kereskedelem területén a fogyasztók számára, hogy beléphessenek, kezelhessék és módosíthassák

fogyasztói preferenciáikat, hogy a kereskedők felhasználhassák a fogyasztóknak történő szállítási ajánlatok

 létrehozásához és kezeléséhez.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és tárolása.

 42    Tudományos és technológiai szolgáltatások, valamint ezekkel kapcsolatos kutatás és tervezés; ipari elemzési

 és ipari kutatási szolgáltatások; számítógépes hardver és szoftver tervezése és fejlesztése.

 ( 111 )  240.043

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 01372

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
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  33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

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

 ( 111 )  240.044

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 02364

 ( 220 )  2022.09.13.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  TANDARUM

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  240.045

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 02358

 ( 220 )  2022.09.13.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  PARIBARENZ

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  240.046

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 210 )  M 22 02357

 ( 220 )  2022.09.13.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  MIPATEN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  240.047

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02376

 ( 220 )  2022.09.14.

 ( 732 )  Zhang Weiwei, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Meggyesi Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; célzott marketing; hirdetési és reklám szolgáltatások; marketing szolgáltatások; online

 piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; termékminták, áruminták terjesztése.

 ( 111 )  240.048

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 01634

 ( 220 )  2022.06.23.

 ( 732 )  LOUIS VUITTON MALLETIER, Paris (FR)

 ( 300 )  4829062 2021.12.24. FR

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  LOUIS VUITTON

 ( 511 ) 9    Szoftver; letölthető számítógépes fájlok, amelyek virtuális árukat, helyszíneket vagy karaktereket

tartalmaznak online és virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben való használatra; digitális

gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok online és virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben

való használatra; letölthető virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság játékszoftver; letölthető elektronikus

játékszoftver; letölthető szoftver tranzakciók kezelésére blokklánc-technológiával; letölthető számítógépes

szoftver virtuális áruk, helyszínek vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok

kereskedelmére, cseréjére, megosztására, megtekintésére, tárolására és kezelésére; letölthető számítógépes

szoftver virtuális árukkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető

zsetonokkal; letölthető mobilalkalmazások; letölthető mobilalkalmazások virtuális áruk, helyszínek vagy

karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok kereskedelmére, megtekintésére, tárolására

és kezelésére; nem helyettesíthető zsetonok (NFT-k) és egyéb alkalmazás-zsetonok; virtuális javak, helyszínek

vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok hardveres tárcája; virtuális, kiterjesztett

vagy kevert valóság fejhallgató; letölthető virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság játékszoftverek; letölthető

elektronikus játékszoftverek; letölthető virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság szoftverek; letölthető szoftver a

virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság online vagy offline környezetében animált vagy nem animált képek,

videók, szövegek és hanganyagok létrehozására, előállítására, módosítására, kereskedelmére, cseréjére,

megosztására; letölthető szoftver közösségi hálózatépítésre és online közösségekkel való interakcióra és virtuális,

kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben; letölthető szoftver multimédiás szórakoztató tartalmak elérésére;

letölthető számítógépes szoftver virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezethez való hozzáférés

biztosítására; letölthető szoftver virtuális áruk, órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok,

sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők,

bútorok, műalkotások, karakterek, avatárok, helyszínek, digitális borítások és bőrök online vagy offline virtuális,

kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben történő létrehozására, előállítására, módosítására, elérésére,

megtekintésére, használatára, kereskedésére, cseréjére, megosztására; letölthető kriptográfiai kulcsok kriptovaluta

fogadására és elköltésére; hardvertárcák; virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság szemüvegek és lencsék; 3D

szemüvegek, okosszemüvegek; letölthető szoftverek és számítógépes platformok letölthető szoftverek formájában

a virtuális javak, helyek vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök vagy nem helyettesíthető zsetonok online vagy

offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben történő elérésére, megvásárlására, bérlésére,

megosztására, cseréjére, létrehozására, megtekintésére, kezelésére, működtetésére, használatára és interakciójára;

biztonsági zsetonok [titkosító eszközök]; érzékelőkkel ellátott kesztyűk; virtuális valóság kesztyűk; hologramok;

 holografikus képek; holografikus filmek; holografikus nyomatok; holografikus képernyők; okosórák.

 35    Virtuális órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak,

gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek vagy

helyszínek, digitális gyűjtőeszközök vagy nem helyettesíthető zsetonok online kiskereskedelmi értékesítése vagy

bérbeadása virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben; virtuális órák, ékszerek, szemüvegek,

parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat,

lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek vagy helyszínek, digitális gyűjtőeszközök vagy

nem helyettesíthető zsetonok kiskereskedelme vagy kölcsönzése fizikai helyszíneken; fizikai órák, ékszerek,

szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok,

ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások online vagy offline, virtuális, kiterjesztett vagy

kevert valóság környezetben történő online kiskereskedelmi vagy bérleti szolgáltatások; fizikai órák, ékszerek,

szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok,

ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások kiskereskedelme vagy kölcsönzése fizikai

helyszíneken; órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak,

gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek vagy

fizikai helyszínek kiskereskedelme vagy kölcsönzése; online vagy offline piactér biztosítása virtuális órák,

ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák,
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poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, helyszínek vagy karakterek, digitális

gyűtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok vásárlói, bérbeadói, bérlői és eladói számára; online vagy offline

virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben piactér biztosítása fizikai órák, ékszerek, szemüvegek,

parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházati

cikkek, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások vagy helyszínek vásárlói, bérbeadói, bérlői és eladói

számára; virtuális órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak,

gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, helyszínek vagy

karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok népszerűsítése és reklámozása; virtuális

órákkal, ékszerekkel, szemüvegekkel, parfümökkel, kozmetikumokkal, sporteszközökkel, étkészletekkel,

dísztárgyakkal, gyertyákkal, táskákkal, poggyászokkal, ruházattal, lábbelikkel, fejfedőkkel, kiegészítőkkel,

bútorokkal, műalkotásokkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető

zsetonokkal kapcsolatos aukciós szolgáltatások; rendezvények szervezése és lebonyolítása kereskedelmi,

promóciós vagy reklámcélokra virtuális órákkal, ékszerekkel, szemüvegekkel, parfümökkel, kozmetikumokkal,

sporteszközökkel, étkészletekkel, dísztárgyakkal, gyertyákkal, táskákkal, poggyászokkal, ruházattal, lábbelikkel,

fejfedőkkel, kiegészítőkkel, bútorokkal, műalkotásokkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális

gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető zsetonokkal kapcsolatban; kereskedelmi vagy reklámcélokra

kereskedelmi bemutatók, divatbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása online vagy offline virtuális,

 kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben; fogyasztói hűségprogramok kezelése.

 36    Virtuális javakkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető

zsetonokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; virtuális árukkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális

gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető zsetonokkal kapcsolatos pénzügyek; virtuális árukkal, helyekkel vagy

karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető árukkal kapcsolatos adománygyűjtés és

 pénzügyi szponzorálás.

 41    Online és offline szórakoztató szolgáltatások, online virtuális javak, helyszínek vagy karakterek, digitális

gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok biztosítása; szórakoztató szolgáltatások, online játékok

biztosítása, amelyekben a játékosok virtuális árukat, helyszíneket vagy karaktereket, digitális gyűjtőeszközöket,

nem helyettesíthető zsetonokat, digitális zsetonokat vagy más alkalmazási zsetonokat nyerhetnek; nem letölthető

szoftver biztosítása virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóságban játszható játékokhoz; nem letölthető

elektronikus játékszoftver biztosítása; társasági szórakoztató rendezvények, szimpóziumok, konferenciák,

kongresszusok szervezése, előkészítése, lebonyolítása online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert

valóság környezetben; showműsorok és divatbemutatók szervezése, lebonyolítása és lebonyolítása online vagy

offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben szórakoztató céllal; vásárok és kiállítások

szervezése online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben kulturális vagy oktatási

céllal; idegenvezetés biztosítása és lebonyolítása online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság

 környezetben kulturális vagy oktatási céllal.

 42    Nem letölthető szoftver biztosítása tranzakciók kezelésére blokklánc technológiával; nem letölthető

számítógépes szoftver biztosítása virtuális árukkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel

és nem helyettesíthető zsetonokkal; virtuális áruk, helyszínek vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem

helyettesíthető zsetonok elektronikus tárolása; hitelesítési szolgáltatások; számítógépes hardver és szoftver

tervezése és fejlesztése; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások, virtuális áruk, helyszínek vagy karakterek,

digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok kereskedelmére, megtekintésére, kezelésére és

hitelesítésére szolgáló szoftverek tárolására; nem letölthető szoftver virtuális áruk, órák, ékszerek, szemüvegek,

parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat,

lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek, avatárok, helyszínek, digitális borítások és

bőrök online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben történő létrehozására,

előállítására, módosítására, elérésére, megtekintésére, használatára, kereskedelmére, cseréjére, megosztására,

animált és nem animált digitális vizuális megjelenítésére; nem letölthető szoftverek vagy platformok biztosítása,

amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy hozzáférjenek, vásároljanak, béreljenek, megosszanak,
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kereskedjenek, létrehozzanak, nézzenek, kezeljenek, használjanak, interakcióba lépjenek virtuális árukkal,

helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető zsetonokkal; nem letölthető

számítógépes szoftverek biztosítása virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetek online vagy offline

elérésére, létrehozására, előállítására, módosítására, megtekintésére, használatára, kereskedésére, cseréjére,

 megosztására, kezelésére.

 ( 111 )  240.049

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 01637

 ( 220 )  2022.06.23.

 ( 732 )  LOUIS VUITTON MALLETIER, Paris (FR)

 ( 300 )  4829070 2021.12.24. FR

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftver; letölthető számítógépes fájlok, amelyek virtuális árukat, helyszíneket vagy karaktereket

tartalmaznak online és virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben való használatra; digitális

gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok online és virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben

való használatra; letölthető virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság játékszoftver; letölthető elektronikus

játékszoftver; letölthető szoftver tranzakciók kezelésére blokklánc-technológiával; letölthető számítógépes

szoftver virtuális áruk, helyszínek vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok

kereskedelmére, cseréjére, megosztására, megtekintésére, tárolására és kezelésére; letölthető számítógépes

szoftver virtuális árukkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető

zsetonokkal; letölthető mobilalkalmazások; letölthető mobilalkalmazások virtuális áruk, helyszínek vagy

karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok kereskedelmére, megtekintésére, tárolására

és kezelésére; nem helyettesíthető zsetonok (NFT-k) és egyéb alkalmazás-zsetonok; virtuális javak, helyszínek

vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok hardveres tárcája; virtuális, kiterjesztett

vagy kevert valóság fejhallgató; letölthető virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság játékszoftverek; letölthető

elektronikus játékszoftverek; letölthető virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság szoftverek; letölthető szoftver a

virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság online vagy offline környezetében animált vagy nem animált képek,

videók, szövegek és hanganyagok létrehozására, előállítására, módosítására, kereskedelmére, cseréjére,

megosztására; letölthető szoftver közösségi hálózatépítésre és online közösségekkel való interakcióra és virtuális,

kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben; letölthető szoftver multimédiás szórakoztató tartalmak elérésére;

letölthető számítógépes szoftver virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezethez való hozzáférés

biztosítására; letölthető szoftver virtuális áruk, órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok,

sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők,

bútorok, műalkotások, karakterek, avatárok, helyszínek, digitális borítások és bőrök online vagy offline virtuális,

kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben történő létrehozására, előállítására, módosítására, elérésére,

megtekintésére, használatára, kereskedésére, cseréjére, megosztására; letölthető kriptográfiai kulcsok kriptovaluta

fogadására és elköltésére; hardvertárcák; virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság szemüvegek és lencsék; 3D

szemüvegek, okosszemüvegek; letölthető szoftverek és számítógépes platformok letölthető szoftverek formájában

a virtuális javak, helyek vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök vagy nem helyettesíthető zsetonok online vagy

offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben történő elérésére, megvásárlására, bérlésére,

megosztására, cseréjére, létrehozására, megtekintésére, kezelésére, működtetésére, használatára és interakciójára;

biztonsági zsetonok [titkosító eszközök]; érzékelőkkel ellátott kesztyűk; virtuális valóság kesztyűk; hologramok;
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 holografikus képek; holografikus filmek; holografikus nyomatok; holografikus képernyők; okosórák.

 35    Virtuális órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak,

gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek vagy

helyszínek, digitális gyűjtőeszközök vagy nem helyettesíthető zsetonok online kiskereskedelmi értékesítése vagy

bérbeadása virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben; virtuális órák, ékszerek, szemüvegek,

parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat,

lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek vagy helyszínek, digitális gyűjtőeszközök vagy

nem helyettesíthető zsetonok kiskereskedelme vagy kölcsönzése fizikai helyszíneken; fizikai órák, ékszerek,

szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok,

ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások online vagy offline, virtuális, kiterjesztett vagy

kevert valóság környezetben történő online kiskereskedelmi vagy bérleti szolgáltatások; fizikai órák, ékszerek,

szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok,

ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások kiskereskedelme vagy kölcsönzése fizikai

helyszíneken; órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak,

gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek vagy

fizikai helyszínek kiskereskedelme vagy kölcsönzése; online vagy offline piactér biztosítása virtuális órák,

ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák,

poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, helyszínek vagy karakterek, digitális

gyűtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok vásárlói, bérbeadói, bérlői és eladói számára; online vagy offline

virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben piactér biztosítása fizikai órák, ékszerek, szemüvegek,

parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházati

cikkek, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások vagy helyszínek vásárlói, bérbeadói, bérlői és eladói

számára; virtuális órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak,

gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, helyszínek vagy

karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok népszerűsítése és reklámozása; virtuális

órákkal, ékszerekkel, szemüvegekkel, parfümökkel, kozmetikumokkal, sporteszközökkel, étkészletekkel,

dísztárgyakkal, gyertyákkal, táskákkal, poggyászokkal, ruházattal, lábbelikkel, fejfedőkkel, kiegészítőkkel,

bútorokkal, műalkotásokkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető

zsetonokkal kapcsolatos aukciós szolgáltatások; rendezvények szervezése és lebonyolítása kereskedelmi,

promóciós vagy reklámcélokra virtuális órákkal, ékszerekkel, szemüvegekkel, parfümökkel, kozmetikumokkal,

sporteszközökkel, étkészletekkel, dísztárgyakkal, gyertyákkal, táskákkal, poggyászokkal, ruházattal, lábbelikkel,

fejfedőkkel, kiegészítőkkel, bútorokkal, műalkotásokkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális

gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető zsetonokkal kapcsolatban; kereskedelmi vagy reklámcélokra

kereskedelmi bemutatók, divatbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása online vagy offline virtuális,

 kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben; fogyasztói hűségprogramok kezelése.

 36    Virtuális javakkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető

zsetonokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; virtuális árukkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális

gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető zsetonokkal kapcsolatos pénzügyek; virtuális árukkal, helyekkel vagy

karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető árukkal kapcsolatos adománygyűjtés és

 pénzügyi szponzorálás.

 41    Online és offline szórakoztató szolgáltatások, online virtuális javak, helyszínek vagy karakterek, digitális

gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok biztosítása; szórakoztató szolgáltatások, online játékok

biztosítása, amelyekben a játékosok virtuális árukat, helyszíneket vagy karaktereket, digitális gyűjtőeszközöket,

nem helyettesíthető zsetonokat, digitális zsetonokat vagy más alkalmazási zsetonokat nyerhetnek; nem letölthető

szoftver biztosítása virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóságban játszható játékokhoz; nem letölthető

elektronikus játékszoftver biztosítása; társasági szórakoztató rendezvények, szimpóziumok, konferenciák,

kongresszusok szervezése, előkészítése, lebonyolítása online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert

valóság környezetben; showműsorok és divatbemutatók szervezése, lebonyolítása és lebonyolítása online vagy
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offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben szórakoztató céllal; vásárok és kiállítások

szervezése online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben kulturális vagy oktatási

céllal; idegenvezetés biztosítása és lebonyolítása online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság

 környezetben kulturális vagy oktatási céllal.

 42    Nem letölthető szoftver biztosítása tranzakciók kezelésére blokklánc technológiával; nem letölthető

számítógépes szoftver biztosítása virtuális árukkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel

és nem helyettesíthető zsetonokkal; virtuális áruk, helyszínek vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem

helyettesíthető zsetonok elektronikus tárolása; hitelesítési szolgáltatások; számítógépes hardver és szoftver

tervezése és fejlesztése; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások, virtuális áruk, helyszínek vagy karakterek,

digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok kereskedelmére, megtekintésére, kezelésére és

hitelesítésére szolgáló szoftverek tárolására; nem letölthető szoftver virtuális áruk, órák, ékszerek, szemüvegek,

parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat,

lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek, avatárok, helyszínek, digitális borítások és

bőrök online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben történő létrehozására,

előállítására, módosítására, elérésére, megtekintésére, használatára, kereskedelmére, cseréjére, megosztására,

animált és nem animált digitális vizuális megjelenítésére; nem letölthető szoftverek vagy platformok biztosítása,

amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy hozzáférjenek, vásároljanak, béreljenek, megosszanak,

kereskedjenek, létrehozzanak, nézzenek, kezeljenek, használjanak, interakcióba lépjenek virtuálisárukkal,

helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető zsetonokkal; nem letölthető

számítógépes szoftverek biztosítása virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetek online vagy offline

elérésére, létrehozására, előállítására, módosítására, megtekintésére, használatára, kereskedésére, cseréjére,

 megosztására, kezelésére.

 ( 111 )  240.050

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02110

 ( 220 )  2022.08.16.

 ( 732 )  Seprenyi Fanni Edina, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Élelmi rost; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok,

 bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  240.051

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02020

 ( 220 )  2022.08.04.

 ( 732 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

 ( 541 )  PHYLAXIA

 ( 511 ) 1    Tudományos, mezőgazdasági, kertészeti feldolgozatlan műgyanták, műanyagok; anyagok állatbőrök

 cserzéséhez; trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölőszerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz
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kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások, gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények,

 valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  240.052

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 01425

 ( 220 )  2022.05.30.

 ( 732 )  P.G.-MOBIL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Baja (HU)

 ( 740 )  dr. Sipos Adrienn, Budapest

 ( 541 )  SHERPA

 ( 511 ) 7    Homlokrakodó; targonca; dömper; gumihevederes mini forgó kotró; gumikerekes mini forgó kotró; csúszó

 kormányzású rakodó.

 ( 111 )  240.053

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02013

 ( 220 )  2022.08.04.

 ( 732 )  Zhu Changhui, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  20    Ablakcsukók (nem elektromos, nem fémből); ablaknyitó szerkezetek [nem elektromos, nem fémből];

ablakszárny-rögzítők nem fémből, ablakokhoz; ablakszerelvények, nem fémből; ablakütközők, nem fémből vagy

gumiból; ágyak; ágyalapok; ágylábak görgői, nem fémből; ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével;

ágyszerelvények, nem fémből; ajtócsengők, nem fémből, nem elektromos; ajtócsukók (nem elektromos, nem

fémből); ajtókilincsek, nem fémből; ajtókopogtatók, nem fémből; ajtónyitók (nem elektromos), nem fémből;

ajtóreteszek, nem fémből (1); ajtóreteszek, nem fémből (2); ajtószerelvények, nem fémből; ajtóütközők, nem

fémből vagy gumiból; akasztósszekrény-rendezők; állati karmok/körmök; állati paták; állati szarvak; álló asztalok

(1); álló asztalok (2); álló asztalok (3); álló kalapfogasok; állványok, polcok (1); álllványok, polcok (2);

állványok, polcok (3); anyacsavarok, csavaranyák, nem fémből; árubemutató állványok (1); árubemutató

állványok (2); asztallapok (1); asztallapok (2); asztalok; asztalok fémből; azonosító karkötők, nem fémből;

babafürdető ülőkék; bakok, kecskelábak [bútorzat]; bálnaszila [halcsont], nyers vagy félig megmunkált

állapotban; bambuszfüggönyök; bébikompok; belső ablakárnyékolók papírból; beltéri ablaksötétítők textilből;

beltéri árnyékolók [bútorok]; beszállólépcső utasoknak, nem fémből, mozgatható; borostyán; bölcsők; bútorajtók;

bútorlábak (1); bútorlábak (2); bútorok; bútorszerelvények, nem fémből; cégtáblák, cégérek fából vagy

műanyagból; cipőszegek, nem fémből; csapok, ékek, nem fémből; csavarok, nem fémből; csavaros kupakok

üvegekhez, nem fémből; cseppfertőzéstől védő válaszfalak; csomagolótartályok műanyagból; csomagtároló

szekrények; díványok, kerevetek; dobozok fából vagy műanyagból; dobozok játékokhoz; dugók; dugók, nem

fémből; ékszer-rendszerezők; elefántcsontdió; élelmiszertartó szekrények; elfordulásgátló párnák csecsemőknek;

eltávolítható csúszásgátlók mosogatóba; eltávolítható fedelek mosogatókhoz; elzárók, nem üvegből, fémből vagy

gumiból; erdei állatetető; esernyőtartók; ételdíszek műanyagból; etetőszékek csecsemőknek; ezüstözött üveg

[tükrök]; fából készült ágyak; fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból készült keresztek, nem ékszerként; fa

csomagolás palackokhoz; fahordók bor lefejtéséhez; faládák; falra szerelt pelenkázók; faorsók fonálhoz,

selyemhez, paszományhoz; faszerkezetek, elválasztók bútorokhoz; fa- vagy műanyag hirdetmények, plakátok; fa

vagy műanyag létrák; fejes csavarok, nem fémből; fejformáló párnák csecsemőknek; fejtámaszok [bútorok];

fejtámasztó párnák csecsemőknek; fekhelyek, ágyak házikedvencek részére; felfújható bútorok; felfújható

matracok, nem gyógyászati használatra; felfújható párnák, nem gyógyászati használatra; felfújható

reklámtárgyak; fellépők, nem fémből; fémbútorok; fésülködő asztalok (1); fésülködő asztalok (2); fészkelőláda,

doboz; fészkelőláda házi kedvenceknek; fiókok [bútorelemek]; fiókrendezők; fodrászszékek; fogasok [bútorok];
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folyóirattartók, folyóirattartó állványok; fonott áruk; függönyakasztók; függönyelkötők, függönyösszefogók;

függönygörgők; függönykarikák; függönyök szövettel borított fából [bútorzat]; függönyrudak; függönytartók nem

textilanyagokból; függönytartó sínek; fürdőszobai székek; fürdőszobai szekrények; fűrészasztalok [bútorok];

fűrészbakok; gardróbok, gardróbszekrények; gardróbszekrények; gombkilincsek, nem fémből; gurulós

számítógép asztal [bútor]; gyógyszeres szekrények; gyöngyfüggönyök, díszítés céljára; gyöngyház nyers vagy

félig megmunkált állapotban; habarcs vödör, nem fémből; halaskosarak; hálómatracok; háztartási szikrafogók;

házszámok, nem fémből, nem világító; hengerpárnák; hímzőkeretek; hirdetőtáblák; hordóabroncsok, nem fémből;

hordócsapok, nem fémből; hordódongák; hordótartó állványok, nem fémből; hordozható állóasztalok;

hulladéktároló konténerek, nem fémből, nem egészségügyben való használatra; húsvágó deszkák, vágódeszkák;

iratgyűjtő polcok [bútorok]; irodabútorok; írógépasztalok; iskolabútorok; járókák; kábelsaruk, nem fémből;

kampók, fogasok ruhaakasztó rúdhoz, nem fémből; kanapék (1); kanapék (2); kanapék (3); kanapék (4);

kaptárakhoz fakeretek; karók nem fémből növényekhez és fákhoz; kartotéktartó szekrények (1); kartotéktartó

szekrények (2); kempingmatracok; kennelek; képkeretek; kerti bútorok; kézi tükrök [piperetükrök]; kézi

zászlórudak, nem fémből; kikötőbóják; kiságyak; kis létrák, nem fémből; kitömött állatok; kitömött madarak;

komódok, fiókos szekrények; konzolasztalok; konyhai tálalószekrények [bútorok]; koporsók;

koporsószerelvények nem fémből; korall; kórházi ágyak; könyvállványok; könyvespolcok; könyvszekrények;

körömkoptató állvány macskáknak; kulcstartó táblák; ládák, dobozok, nem fémből; lécek, rudak, szegélyek

képkeretekhez (l); lécek, rudak, szegélyek képkeretekhez (2); légpárnák nem gyógyászati használatra; legyezők;

lemezek szintetikus ámbrából; lemezelt beltéri árnyékolók; lépcsőszőnyegekhez rögzítőrudak; lépek kaptárakba;

madárodúk; marmonkannák, nem fémből; masszázsasztalok; matracok; méhkasok, kaptárak; méhsejt;

mellszobrok fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; motorolaj leeresztő tartályok [nem fémből];

mózeskosarak; mozgó függődíszek [dekoráció]; munkapadok, munkaasztalok; műanyag bútorszegélyek;

műanyag címkék; műanyag görgők ablakzsalukhoz; műanyag kapcsok tasakok, zacskók lezárásához; műanyag

kulcskártyák, nem kódolt és nem mágneses; műanyag kulcsok; műanyag lefolyók [szelepek]; műanyag rámpák

járművekhez; műasztalos ipari termékek [bútorok]; műszaki rajzasztalok; művészeti tárgyak fából, viaszból,

gipszből vagy műanyagból; nád [fonóanyag]; nagy kosarak tárgyak szállításához; nem fém ablakgörgők; nem fém

ajtórögzítők; nem fémből készült csőbilincsek; nem fémből készült hordók (l); nem fémből készült hordók (2);

nem fémből készült hordók (3); nem fémből készült kábel- és csőbilincsek; nem fémből készült kapaszkodórudak

fürdőkádakhoz; nem fémből készült konzolok és tartóelemek bútorokhoz; nem fémből készült kulcskarikák; nem

fém görgők [bútorgörgők]; nem fém kosarak; nem fém lakatok; nem fém, nem mechanikus csörlők hajlékony

tömlőkhöz (l); nem fém, nem mechanikus csörlők hajlékony tömlőkhöz (2); nem fém vezetősínek tolóajtókhoz;

nem fém zárószerkezetek ablakokhoz; nem gyógyászati célú légágyak; nyers vagy félig feldolgozott bambusz;

ólak, vackok lakásban tartott kisállatoknak; osztrigahéjak, kagylók (l); osztrigahéjak, kagylók (2); osztrigahéjak,

kagylók (3); ölbevehető asztallapok; öltözőszekrények [bútorok]; padok [bútorok]; palackdugók; palackok

kezeléséhez és szállításához kialakított fedők, nem fémből, sűrített gázokhoz; palackok [tárolók], nem fémből,

sűrített gázokhoz vagy cseppfolyós levegőhöz; palacktartók; párnák, díszpárnák; párnák, fejpárnák; párnák

háziállatoknak; párnák kedvtelésből tartott kisállatok ketrecének bélelésére; pohárszékek, ebédlőszekrények;

postaládák nem fémből vagy falazatból; próbababák; próbababa szabóknak; pulpitusok; puskatartó állványok;

rácsvédők kiságyakhoz, nem ágynemű; rakodólapok anyagmozgatáshoz, nem fémből; rakodólapok, nem fémből;

rakodólapok (szállító), nem fémből; rattan; rendszámtáblák, nem fémből (l); rendszámtáblák, nem fémből (2);

rögzített adagolók kutyaürülék-gyűjtő zacskókhoz, nem fémből; rögzítő dübelek (tiplik), nem fémből; rudak,

póznák, nem fémből; rudak szintetikus ámbrából; ruhafogasok, nem fémből; ruhafogasok, ruhaakasztók, vállfák;

ruhára varrható műanyag vagy gumi címkék; ruhavédő [tároláshoz]; ruhazsákok [ruhásszekrénybe]; sátorkarók,

nem fémből; satupadok [berendezési tárgyak]; spanyolfalak, válaszfalak, paravánok [bútor]; szabadon álló

válaszfalak [bútor]; szakajtók [kenyérkosarak]; szalagok fából; szalmafonatok; szalmafonatok, a gyékények

kivételévei; szalmaszalagok; szalmazsákok; számológép állványok; szaru nyers vagy félig megmunkált

állapotban; szarvasagancsok; szegecsek, nittek, nem fémből; szegek cipőkhöz, nem fémből; székek fémből;

székek [ülések]; szelektív hulladékgyűjtők, nem fémből; szelepek, nem fémből, nem géprészek; szélharang
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[dekoráció]; szobainasok; szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból (l); szobrocskák fából,

viaszból, gipszből vagy műanyagból (2); szófák; szőnyegek, takarók gyerek járókákhoz; tajtékkő [szepiolit];

tálcák, nem fémből; tányértartók [bútorok]; tárolók, nem fémből [raktározáshoz, szállításhoz]; tárolópolcok;

tartályok folyékony üzemanyaghoz, nem fémből; tartályok, nem fémből, sűrített gázokhoz vagy cseppfolyós

levegőhöz; tartályok, nem fémből, vagy falazatból; tartályzárak, nem fémből; tartók/foglalatok kefékhez;

táskaakasztók, nem fémből; teknősbékapáncél utánzatok; többször használatos pelenkázó alátétek babáknak;

törölközőállványok [bútor]; törülközőadagolók, rögzített, nem fémből; tükörcsempék; tükrök (ezüstözött üveg);

újságtartó állványok; urnák [temetkezési]; úszó konténerek, nem fémből; üres szerszámos dobozok nem fémből;

üres szerszámosládák nem fémből; üvegdugók nem üvegből, fémből vagy gumiból (l); üvegdugók nem üvegből,

fémből vagy gumiból (2); vasúti rakodási mintaszelvények, nem fémből; virágcseréptartó talapzatok; vízágyak,

nem gyógyászati használatra; vízvezeték szelepek műanyagból vödörhordozó rúd vállra [iga]; zárak járművekhez,

nem fémből; zárak, nem elektromos, nem fémből; zárókupakok, nem fémből; zuhanyülőkék; zsámolyok (l);

zsámolyok (2); zsanérok, csuklóspántok, nem fémből; zsúrkocsik; zsúrkocsik [bútorok] (l); zsúrkocsik [bútorok]

 (2).

 ( 111 )  240.054

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 01165

 ( 220 )  2022.05.03.

 ( 732 )  Holler Erika Csilla, Szekszárd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Savanyúságok; vegyes savanyúságok; zöldségkonzervek; gyümölcskonzervek; fermentált zöldségek;

fermentált gyümölcsök; zöldségpüré; zöldségkrémek; gyümölcskrémek; gyümölcspürék; gyümölcskocsonyák;

dzsemek; kompótok; gyümölcs- és zöldségkrémek; savanyított zöldségek; savanyított gyümölcsök; savanyított

karalábé; savanyított dinnyehéj; kimchi (erjesztett zöldségételek); szárított gyümölcsök; szárított zöldségek;

 fagyasztva szárított gyümölcsök; fagyasztva szárított zöldségek.

 35    Élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; savanyúságokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; zöldségekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gyümölcsökkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások;

savanyúságokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; zöldségekkel kapcsolatos online

 kiskereskedelmi szolgáltatások; gyümölcsökkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  240.055

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 01141

 ( 220 )  2022.04.29.

 ( 732 )  Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach (DE)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  30    Kakaó; kakaópor; kakaót tartalmazó italok, instant formában is; csokoládé; csokoládé áruk; csokoládé

szeletek, porciózott egyedi darabok formájában is; pralinék; töltött pralinék; folyékony töltelékű pralinék;

pralinék alkoholmentes töltelékkel, pralinék alkoholos töltelékkel, szeszes italokból és borokból; pralinék

diófélékkel és diófélék darabjaival; pralinék alkoholos töltelékkel, szeszes italokból és borokból, diófélékkel és

diófélék darabjaival; müzli szeletek; csokoládé szeletek, amelyek töltöttek, karamellel, diófélékkel és diófélék

darabjaival; finompékáruk és édesipari termékek; hosszú élettartalmú pékáruk, beleértve a zsíros mázzal,

csokoládé, dió és diódarabos mázzal bevont pékárukat; cukrászáruk, melyek rágós édességek; öntött csokoládé és

 cukros édességek, melyek figurák és figurák választéka.

 ( 111 )  240.056

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02098

 ( 220 )  2022.08.12.

 ( 732 )  Máj Eszter, Győr (HU)

 Resch-Magyarósi Eszter, Rábapatona (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 ( 111 )  240.057

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02225

 ( 220 )  2022.08.30.

 ( 732 )  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, London (GB)

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

 ( 541 )  MORNING MOMENTS

 ( 511 )  34    Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; dohánypótlók (nem gyógyászati célokra);

szivarok; szivarkák; öngyújtók dohányzóknak; gyufák; dohányzási cikkek; cigarettapapír; cigarettacsövek;

cigarettaszűrök; zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe

fecskendezéséhez; elektronikus cigaretta; 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).

 ( 111 )  240.058

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02224

 ( 220 )  2022.08.30.

 ( 732 )  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, London (GB)

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

 ( 541 )  MIDDAY DREAM

 ( 511 )  34    Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; dohánypótlók (nem gyógyászati célokra);

szivarok; szivarkák; öngyújtók dohányzóknak; gyufák; dohányzási cikkek; cigarettapapír; cigarettacsövek;

cigarettaszűrök; zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe

fecskendezéséhez; elektronikus cigaretta; elektromos cigaretta patronok; elektromos cigaretta-folyadékok;

felfűtendő dohánytermékek; eszközök és tartozékok dohánytermékek felfűtéséhez; belélegzendő dohánypótlók;
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dohánypótlókat tartalmazó cigaretták; cigarettatartók; cigarettatárcák; dohánytartalmú snus; dohánytartalmú

 tubák; dohánymentes snus; dohánymentes tubák; dohánymentes nikotin tasakok (nem gyógyászati célokra).

 ( 111 )  240.059

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02019

 ( 220 )  2022.08.04.

 ( 732 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Tudományos, mezőgazdasági, kertészeti feldolgozatlan műgyanták, műanyagok; anyagok állatbőrök

 cserzéséhez; trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölőszerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz

kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások, gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények,

 valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  240.060

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 01140

 ( 220 )  2022.04.29.

 ( 732 )  Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach (DE)

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

 ( 541 )  EDLE TROPFEN IN NUSS

 ( 511 )  30    Kakaó; kakaópor; kakaót tartalmazó italok, instant formában is; csokoládé; csokoládé áruk; csokoládé

szeletek, porciózott egyedi darabok formájában is; pralinék; töltött pralinék; folyékony töltelékű pralinék;

pralinék alkoholmentes töltelékkel, pralinék alkoholos töltelékkel, szeszes italokból és borokból; pralinék

diófélékkel és diófélék darabjaival; pralinék alkoholos töltelékkel, szeszes italokból és borokból, diófélékkel és

diófélék darabjaival; müzli szeletek; csokoládé szeletek, amelyek töltöttek, karamellel, diófélékkel és diófélék

darabjaival; finompékáruk és édesipari termékek; hosszú élettartalmú pékáruk, beleértve a zsíros mázzal,

csokoládé, dió és diódarabos mázzal bevont pékárukat; cukrászáruk, melyek rágós édességek; öntött csokoládé és

 cukros édességek, melyek figurák és figurák választéka.

 ( 111 )  240.061

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 01854

 ( 220 )  2022.07.13.

 ( 732 )  IPS Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk.

 16    Kiadványok, könyvek, szakkönyvek, folyóiratok, szakfolyóiratok, nyomtatott publikációk, szakpublikációk

 nyomtatott formában; oktatási és képzési anyagok.

 41    Elektronikus nem letölthető folyóiratok, kiadványok, publikációk biztosítása; elektronikus nem letölthető

folyóiratok, kiadványok, publikációk multimédiás megjelenítése, elektronikus könyvek és kiadványok internetes

publikációja; blogírás szolgáltatás; podcastok létrehozása, írása; nevelési-, képzési- vagy oktatási szolgáltatások;

coaching szolgáltatások, személyi coaching képzések biztosítása, önképzési módszereket alkalmazó tanfolyamok

 szervezése; előadások készítése és szervezése; workshopok, vállalati tréningek.

 44    Pszichológiai szolgáltatás, konzultáció, vizsgálat, tanácsadás; alkalmazott pszichológiai szolgáltatások;

pszichológiai tesztek elvégzése; személyiségvizsgálatok; pszichológiai profilalkotás; pszichológiai értékelési

 szolgáltatások.

 ( 111 )  240.062

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 01410

 ( 220 )  2022.05.27.

 ( 732 )  Kenyeres Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Gin, ginek.

 ( 111 )  240.063

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 01849

 ( 220 )  2022.07.12.

 ( 732 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

 ( 541 )  NOVOREX

 ( 511 )  5    Kártevőirtó készítmények és cikkek; rovarriasztók; bőrön alkalmazandó szúnyogriasztó szerek.

 ( 111 )  240.064

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 01052

 ( 220 )  2022.04.21.

 ( 732 )  MAYO CHIX Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi vállalkozások

irányításához nyújtott, közönségkapcsolattal kapcsolatos segítségnyújtás; közönségszolgálathoz kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

árubemutatás; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra; árubemutatók
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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; bemutatás (promóciós/reklámozási célokra); bemutatók szervezése eladási célokra;

bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra; értékesítési bemutatók;

kirakatrendezési szolgáltatások; promóciós, reklámcélú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése és

lebonyolítása; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;

termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; termékek és szolgáltatások bemutatása; üzleti merchandising

kijelző szolgáltatások; divatbemutatók kereskedelmi célokra; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

gazdasági és reklámcélú szakvásárok, kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi

bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra;

kereskedelmi bemutatók levezetése; kereskedelmi bemutatók promóciója és lebonyolítása; kereskedelmi

bemutatókkal kapcsolatos szervezési szolgáltatások; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi

célú kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi, és reklámcélú

rendezvények szervezése; kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; virtuális kereskedelmi bemutatók

online levezetése; adminisztratív hűségkártya szolgáltatások; engedményeket vagy vásárlásra való ösztönzést

magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja; értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése,

működtetése és felügyelete; értékesítési és promóciós ösztönzőprogramok adminisztrációja; harmadik fél

termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése értékesítések adminisztrációja és promóciós ösztönző sémák

útján, amelyek kereskedelmi bélyegeket is magukban foglalnak; hűség- és ösztönzőprogramok működtetése;

mások termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; ügyfélkapcsolat-kezelés; vásárlói

hűségprogramok szervezése, működtetése és felügyelete; vásárlói hűség szolgáltatások kereskedelmi-,

promóciós- és/vagy reklámcélokra; áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott

anyagok terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése

kuponok terjesztése révén; hirdetések és reklámanyagok (szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták)

terjesztése; promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták

terjesztése reklámcélból; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketinges hirdetés, anyagok

terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás;

reklámminták terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján; reklámok és kereskedelmi hirdetések

terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;

termékminták, áruminták terjesztése; e-kereskedelemmel kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; fogyasztói

vásárlási szokások elemzésével kapcsolatos tanácsadás; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói

szolgáltatások; keresőmotor-optimalizációval kapcsolatos konzultáció; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások;

marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártók részére; marketing tanácsadás; marketingtanácsadás a

közösségi média területén; promóciók szervezése audiovizuális média használatával; promóciós kampányok

szervezésével kapcsolatos konzultáció vállalatok számára; reklám- és marketingkonzultáció; sajtóreklámozási

konzultáció; digitális hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása;

hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; internetes

hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; mindenféle

reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása;

termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; weboldalakon biztosított

felületek termékek és szolgáltatások reklámozására; weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és

szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; adásvételi szerződések

készítése harmadik felek számára; árajánlatok termékekre vagy szolgáltatásokra; árak összehasonlítására épülő

vásárlási szolgáltatások; árelemzés; árösszehasonlító szolgáltatások; árubeszerzés másik vállalkozás

megbízásából; árubeszerzéssel és -értékesítéssel kapcsolatos szerződések tárgyalása; áruk eladására és

beszerzésére vonatkozó megállapodások közvetítése; árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói adatok

nyújtása; árukkal kapcsolatos ajánlatok nyújtása a fogyasztók számára kereskedelmi célokból; áruvásárlás

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M416



lebonyolítása harmadik feleknek; értékesítési adminisztráció; import és export szolgáltatások; jótállási igények

adminisztratív feldolgozása; jótállás, igények feldolgozásával kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások;

kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; kereskedelmi tranzakciók közvetítése és lebonyolítása;

közösségi vásárlás megszervezése; kuponbeszerzési szolgáltatások harmadik fél számára; megvásárolni szánt

termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók számára; online

piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online ár összehasonlítási szolgáltatások;

online rendelési szolgáltatások; online üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára lebonyolított

kereskedelmi tranzakciók intézése; postai csomagküldő szolgáltatások adminisztratív feldolgozása és

megszervezése; rendelések elektronikus feldolgozása; rendelési szolgáltatások; rendelési szolgáltatások

megbízásra; reklámozással kapcsolatos közvetítő szolgáltatások; számítógépes megrendelések adminisztratív

feldolgozása; számítógépesített készletrendelés; számítógépesített online rendelési szolgáltatások; telefonon vagy

számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; telemarketing szolgáltatások; termékek

eladásával és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos üzleti közvetítői és tanácsadói szolgáltatások; üzleti

adminisztrációs szolgáltatások internetes eladások feldolgozására; vásárlói megrendelések adminisztratív

feldolgozása postai csomagküldő vállalatok által biztosított szolgáltatások keretében; vásárlói termékinformációk

nyújtása az interneten; adatfeldolgozás; adatfeldolgozás ellenőrzése; áruk leltározása; automatizált

adatfeldolgozás; kereskedelmi információk szerzése; kereskedelmi információk összeállítása; kereskedelmi

információk gyűjtése; kereskedelmi nyilvántartások összeállítása; készletellenőrzési jelentések számítógépesített

összeállítása; készletkezelési szolgáltatások; online adatfeldolgozási szolgáltatások; online adatfeldolgozó

szolgáltatások; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szolgáltatás értékesítési mennyiség figyelésére; webáruház

működtetésével kapcsolatos adminisztráció; webáruház működtetésével kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;

 webáruház működtetése, mint kereskedelmi szolgáltatás.

 ( 111 )  240.066

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 01850

 ( 220 )  2022.07.12.

 ( 732 )  Nagyhegyesi TAKARMÁNY Kft., Nagyhegyes (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NashiDay

 ( 511 )   31    Italok házikedvencek részére; kutyaeledelek [kekszfélék]; táplálék házi kedvenceknek.

 ( 111 )  240.067

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 01851

 ( 220 )  2022.07.12.

 ( 732 )  Nagyhegyesi TAKARMÁNY Kft., Nagyhegyes (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Noble

 ( 511 )   31    Italok házikedvencek részére; kutyaeledelek [kekszfélék]; táplálék házi kedvenceknek.

 ( 111 )  240.068

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 01855

 ( 220 )  2022.07.13.

 ( 732 )  Molnár-Major Márta, Szeged (HU)

 ( 740 )  Molnár, Mészáros és Gyura Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  BorKaland

 ( 511 )   28    Asztali társasjátékok; kvízjátékok, fejtörők; táblajátékok.
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 41    Borászati oktatás; borászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; borkóstolás [oktatási szolgáltatások];

borkóstolási események oktatási célokra; borkóstolási szolgáltatások (oktatás); borkóstolók szervezése és

 lebonyolítása oktatási célokból.

 ( 111 )  240.069

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02034

 ( 220 )  2022.08.08.

 ( 732 )  Styron Kft., Kóka (HU)

 ( 740 )  Fábián László, Pécel

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Fürdőszoba szerelvények; zuhanyfejek fürdőszobai csapokra; fürdőszobai vízvezeték szerelvények;

WC-tartályok, ciszternák; WC-tartály fogantyúk, lehúzók; WC-ülőkék; öblítő berendezések; öblítőkarok [WC-k

 részei]; öblítőtartályok vízöblítéses WC-khez.

 ( 111 )  240.070

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02027

 ( 220 )  2022.08.05.

 ( 732 )  Nemes Galéria Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Letölthető kiadványok, publikációk; interaktív elektronikus kiadványok.

 16    Évkönyvek (nyomtatott kiadványok); oktató jellegű kiadványok; rendszeresen megjelenő nyomtatott

 kiadványok; oktató jellegű kiadványok.

  35    Kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz.

  36    Műtárgyak értékbecslése.

 41    Oktatási és képzési szolgáltatások; kiadványok, online kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok

multimédiás megjelentetése; művészeti galériák szolgáltatásai; művészeti kiállításokkal kapcsolatos

 szolgáltatások.

  42    Műtárgyak, művészeti alkotások eredetiségvizsgálata; szakvélemények készítése.

 ( 111 )  240.071

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 00313

 ( 220 )  2022.02.02.

 ( 732 )  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír; újságok; hírlevelek; könyvek; folyóiratok; plakátok; tanítási és oktatási anyagok, szórólapok.

 35    Marketing, reklámozás és azok ügyletei; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú
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kiállítások, vásárok; szakvélemények adása; üzleti információk; outsourcing szolgáltatások; sajtófigyelések;

vállalkozások részére biztosító szolgáltatások reklámozása; vállalkozások részére hitelezési programok

reklámozása; segítségnyújtás kereskedelmi, szolgáltatási és iparvállalatok irányításában és működtetésében;

segítségnyújtás üzleti tevékenység menedzsmentjében; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

 üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; gazdasági és piaci tanulmányok készítése.

 36    Hitelezési szolgáltatásokban való részvétel; vállalkozási finanszírozási programok kidolgozása és

működtetése; vállalkozási finanszírozási programok működtetése; vállalkozási finanszírozásokban tanácsadási

szolgáltatások; pénzügyi közvetítői tevékenység; vállalkozások pénzügyi kompetenciájának fejlesztésével

 kapcsolatos szolgáltatások.

 41    Nevelés és oktatási szolgáltatások; szakmai képzések; könyvkiadás; szakmai képzési és oktatási

konferenciák szervezése; coaching programok szervezése és lebonyolítása; mentorálási programok; vállalkozási

klubok létrehozása és működtetése; vállalkozási oktatási programok szervezése és lebonyolítása; vállalkozói

tevékenységgel összefüggő oktatási tananyagokból vizsgáztatás; szakmai átképzések; online képzések;

 vállalkozások számára gazdasági és pénzügyi képzések, oktatási programok kidolgozása és lebonyolítása.

 45    Vállalkozók, munkáltatók szakmai érdekvédelme és képviselete; vállalkozók, munkáltatók részére erkölcsi

 elismerések alapítása és átadása.

 ( 111 )  240.072

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 00314

 ( 220 )  2022.02.02.

 ( 732 )  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Papír; újságok; hírlevelek; könyvek; folyóiratok; plakátok; tanítási és oktatási anyagok, szórólapok.

 35    Marketing, reklámozás és azok ügyletei; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú

kiállítások, vásárok; szakvélemények adása; üzleti információk; outsourcing szolgáltatások; sajtófigyelések;

vállalkozások részére biztosító szolgáltatások reklámozása; vállalkozások részére hitelezési programok

reklámozása; segítségnyújtás kereskedelmi, szolgáltatási és iparvállalatok irányításában és működtetésében;

segítségnyújtás üzleti tevékenység menedzsmentjében; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

 üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; gazdasági és piaci tanulmányok készítése.

 36    Hitelezési szolgáltatásokban való részvétel; vállalkozási finanszírozási programok kidolgozása és

működtetése; vállalkozási finanszírozási programok működtetése; vállalkozási finanszírozásokban tanácsadási

szolgáltatások; pénzügyi közvetítői tevékenység; vállalkozások pénzügyi kompetenciájának fejlesztésével

 kapcsolatos szolgáltatások.

 41    Nevelés és oktatási szolgáltatások; szakmai képzések; könyvkiadás; szakmai képzési és oktatási

konferenciák szervezése; coaching programok szervezése és lebonyolítása; mentorálási programok; vállalkozási

klubok létrehozása és működtetése; vállalkozási oktatási programok szervezése és lebonyolítása; vállalkozói

tevékenységgel összefüggő oktatási tananyagokból vizsgáztatás; szakmai átképzések; online képzések;

 vállalkozások számára gazdasági és pénzügyi képzések, oktatási programok kidolgozása és lebonyolítása.

 45    Vállalkozók, munkáltatók szakmai érdekvédelme és képviselete; vállalkozók, munkáltatók részére erkölcsi

 elismerések alapítása és átadása.

 ( 111 )  240.073

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 01051

 ( 220 )  2022.04.21.

 ( 732 )  KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Adatmentés; adatvédelem; biztonságos adatmegsemmisítés; számítógépes programok adatainak átalakítása,

helyreállítása; műszaki szakértői tevékenység, tanácsadás; rendszerintegráció; egyedi fejlesztésű

információbiztonsági és adatmentő módszerek, technológiák alkalmazása; az adatmentés területén alkalmazott

 információbiztonság; korrelációs logelemzés; legális hackelés; adatbányászat; hálózati nyomozati tevékenység.

 ( 111 )  240.074

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 01049

 ( 220 )  2022.04.21.

 ( 732 )  Golden Goose S. P. A., Milano (IT)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőrök és műbőrök; állatbőrök és irhák; utazótáskák; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok és

lószerszámok; irattáskák; sporttáskák, táskák hegymászóknak; táskák táborozóknak; hétköznapi, utcai táskák;

strandtáskák; övtáskák; Boston táskák; retikülök, kézitáskák; poggyász; merev vázas útitáskák; tornazsákok;

túratáskák; kulcstartó tokok; lánchálós táskák; kisméretű utazótáskák; hengeres táskák; Satchel táskák; válltáskák;

bőröndök; többfunkciós sport táskák; hordozók állatoknak; vászon bevásárlótáskák; kabintáskák; sminktáskák,

üresen; vadásztáskák; ruhatáskák utazáshoz; bőrből készült táskák és pénztárcák; bevásárlóhálók; utazótáskák

lábbelikhez; odalhordozó táskák csecsemők hordozására; bevásárlótáskák textilből; táskák, bőröndök és

pénztárcák bőrből; táskák (zacskók, tasakok) csomagolásra bőrből; textilből készült ékszertáskák üresen;

aktatáskák; kártyatokok (jegyzettokok); bankkártyatartók; kézitáska vázak; kézitáskák; kalaptartó dobozok

bőrből; oldaltáskák; kulcstartók bőrből; kottamappák; pénztárcák; erszények; hátizsákok, fogantyúk

bőröndökhöz; irattáskák; bőrből készült utazó bőröndök; bőr szerszámtáskák, üresen; utazó ládák; utazókészletek

(bőráruk); piperetáskák, üresen; dobozok bőrből vagy műbőrből; tartók bőrből vagy műbőrből; állszíjak bőrből;

bőrtakarók (prémek); állatbőrök, irhák; szíjak bőrből; bőrszalagok, bőrzsinórok; bőr hevederek; bőrfonalak;

 bőrlemezek; moleszkin (bőrutánzat); bőr vállszíjak; nyakörvek állatoknak.

 25    Ruházat, lábbelik és fejfedők; műbőr ruházat; bőr ruházat; tornaruházat; ruhák; fürdőköpenyek; bandana

kendők; partedlik, előkék nem papírból; svájcisapkák, barettek; fehérnemű; overállok; boák (nyakbavalók);

ruhatartók (ruházat); fűzők; harisnyák; zoknik, ingek; míderek; kalapok; kabátok; kapucnik (ruházat); övek

(ruházat); pénztartó övek (ruházat); harisnyanadrágok; gallérok (ruházat); levehető gallérok; fülvédők (ruházat);

babakelengyék (ruházat); öltönyök; strandruházat; jelmezek; nyakkendők; Ascot nyakkendők; fejpántok

(ruházat); díszzsebkendők; dzsekik; harisnyakötők; szoknyák; kötényruhák; csípőszorítók; kesztyűk (ruházat);

síkesztyűk; esőkabátok; kötöttáruk (ruházat); jersey ruházat; lábszármelegítők; leggings nadrágok; libériák;

harisnyaáruk; pulóverek; kézmelegítők (ruházat); skortok, sportszoknyák; boxszeralsók; mellények; nadrágok;

parkák; szőrme ruházathoz; pizsamák; karkötők (ruházat); poncsók; harisnyatartók; zoknitartók; melltartók;

szandálok; fürdőszandálok; cipők; fürdőpapucsok; tornacipők; strandcipők; edzőcipők; kendők; selyemövek;

rövidnadrágok; felöltők; felsőruházat; alsószoknyák; hálóingek; bokacsizmák; csizmák; prémsálak; pólók;

 kezeslábasok (ruházat); sapka ellenzők; facipők; cipőtalpak.
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 ( 111 )  240.075

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 01043

 ( 220 )  2022.04.21.

 ( 732 )  MIAOMEI Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők és más diétás készítmények, gyógynövények, gyógynövénykivonatok, folyékony

 gyógynövényes táplálékkiegészítők.

 30    Szárított gyógynövények, tartósított gyógynövények, italkészítéshez használt gyógynövényes ízesítők, kávé,

 tea, kakaó és helyettesítőik, italporok, édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, étcsokoládék.

  41    Oktatás, képzés, nevelés, szakmai tanácsadás, masszázshoz kapcsolódó oktatás.

  44    Emberi egészségügyi szolgáltatások, masszázs.

 ( 111 )  240.076

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 01042

 ( 220 )  2022.04.21.

 ( 732 )  MIAOMEI Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők és más diétás készítmények, gyógynövények, gyógynövénykivonatok, folyékony

 gyógynövényes táplálékkiegészítők.

 30    Szárított gyógynövények, tartósított gyógynövények, italkészítéshez használt gyógynövényes ízesítők, kávé,

 tea, kakaó és helyettesítőik, italporok, édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, étcsokoládék.

  41    Oktatás, képzés, nevelés, szakmai tanácsadás, masszázshoz kapcsolódó oktatás.

  44    Emberi egészségügyi szolgáltatások, masszázs.

 ( 111 )  240.077

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 01177

 ( 220 )  2022.05.04.

 ( 732 )  Penny-Market Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  dr. Király Ildikó, Budapest

 ( 541 )  Tunguszka

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  240.078

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 21 04235

 ( 220 )  2021.12.15.

 ( 732 )  Fenyvesalja Futball Korlátolt Felelősségű Társaság, Hangony (HU)

 ( 541 )  fenyvesalja

 ( 511 )   33    Alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos gyümölcskoktél italok; alkoholos italok gyümölcsből.

 41    Futball versenyek szervezése; futball oktatás; futballbajnokságok rendezése; futballtáborok; futóversenyek

lebonyolítása; focimeccsek szervezése, rendezése és lebonyolítása; labdarúgó-mérkőzések szervezése; labdarúgó

 sportesemények szervezése; labdarúgó akadémiai szolgáltatások.

  44    Mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások.

 ( 111 )  240.079
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 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02530

 ( 220 )  2022.09.29.

 ( 732 )  URIACH ITALY, S.R.L., Assago Milano (IT)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények és anyagok nőgyógyászati használatra;

hüvelygomba elleni szerek; hüvelyöblítők gyógyászati célokra; hüvelynedvesítők; hüvelysíkosítók; készítmények

gyógyászati használatra; készítmények állatgyógyászati használatra; higiéniai termékek gyógyászati célokra;

diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás ételek állatgyógyászati használatra; diétás anyagok

állatgyógyászati használatra; diétás ételek gyógyászati használatra; bébiételek; emberi táplálékkiegészítők;

diéta-kiegészítők állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok; fogszabályozási alginát fogászati

 lenyomatokhoz; fertőtlenítőszerek.

 ( 111 )  240.080

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02107

 ( 220 )  2022.08.15.

 ( 732 )  Serfőző Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Jótündérek munkában

 ( 511 )  35    Digitális reklámszolgáltatások; digitális marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing

szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások;

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

reklámcélokra; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés

folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések készítése és elhelyezése;

hirdetések vagy reklámok gyártás utáni szerkesztési szolgáltatásai; hirdetési és reklámozási szolgáltatások

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

hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési hely, idő

és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ

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

mozikban; interneten használható reklámok összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások;

internetes marketing; internetes reklámozási szolgáltatások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

keresőmotoros marketingszolgáltatások; marketingszolgáltatások; mozireklámok gyártása; mozireklámok; online

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás;

online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; online weblapok népszerűsítése,

reklámozása és marketingje; Pay Per Click (PPC) hirdetés; promóciós és reklámozási szolgáltatások; rádió- és

tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és televíziós reklámügynökség

hirdetési szolgáltatásai; rádiós reklámok készítése; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing; reklám- és

marketingszolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva;

reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám, marketing és promóciós anyagok

terjesztése; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyag összeállítása; reklámanyag sokszorosítása;
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reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok

online megjelentetése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámszövegek írása;

videofelvételek készítése reklámcélokra; televíziós reklámozás; televíziós reklámok elkészítése; televíziós,

reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; reklámozási és marketingszolgáltatások

közösségi médián keresztül biztosítva; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül;

reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámok és

kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások; reklámterjesztési

szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása;

hirdetési felület kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; filmrendezés a

 reklámfilmek terén.

 41    Forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; animációs és élő

műsorok gyártása; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; élő szórakoztató

műsorok rendezése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek

készítése; audioprogramok elkészítése; audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; filmek és videofilmek gyártása;

filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmgyártási szolgáltatások; filmrendezés, a reklámfilmek

kivételével; filmszerkesztés, vágás; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videoszerkesztési

szolgáltatások; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; mozifilmek készítése; mozifilmek

gyártása; mozifilm-gyártási szolgáltatások; mozifilmek vágása; rádiós és televíziós műsorok készítése;

szórakoztató hangfelvételek gyártása; szórakoztató anyagok készítése videók formájában; szórakoztató

multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján; szórakoztató

televíziós műsorok készítése; tehetségkutató műsorok készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése

[ütemezése]; televízióműsorok bemutatása; televízióműsorok formátumainak kidolgozása; televíziós műsorok

szindikálása; televíziós (műsor) gyártás; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós show-műsor

készítés/rendezés; televíziós speciális effektek készítése; tévéfilmek gyártása; TV-műsorok szerkesztése [vágása];

élő előadások készítése; élő előadások szervezése és bemutatása; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő

show-k készítése; élő show-k rendezése; élő show-műsorok bemutatása; élő show-műsor készítési szolgáltatások;

élő szórakoztatási szolgáltatások; élő szórakoztató előadások bemutatása; élő szórakoztató események rendezése;

élő szórakoztató események bemutatása; filmkészítés stúdiókban; felvételkészítő szolgáltatások; szórakoztatási

célú filmgyártás; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; interneten keresztül nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; népszerű szórakoztató szolgáltatások; műholdas televíziós show-k; kábeltelevíziós

műsorok gyártása; show-k és filmek készítése; filmgyártás oktatási célokra; oktatóvideók készítése; oktatási célú

tévéműsorok készítése; előadások rendezése; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; hang- és képfelvételek

készítése hang- és képhordozókon; stúdiószolgáltatások; hang- vagy videostúdiók biztosítása; mobileszközökön

közvetíthető televízióműsorok készítése; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szövegírás;

 szövegkészítési szolgáltatások.

 ( 111 )  240.081

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02373

 ( 220 )  2022.09.13.

 ( 732 )  Bamax Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balázs Réka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.

  37    Építőipari szolgáltatások.

  44    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M423



 ( 111 )  240.082

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02102

 ( 220 )  2022.08.15.

 ( 732 )  Szalontai Klaudia Zsanett, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Ágyak, ágyalapok; álló asztalok; állványok, polcok; árubemutató állványok; asztallapok; asztalok; asztalok

fémből; bakok, kecskelábak [bútorzat]; bútorajtók; bútorlábak; bútorok; csomagtároló szekrények; fából készült

ágyak; faszerkezetek, elválasztók bútorokhoz; fejtámaszok [bútorok]; fekhelyek, ágyak; fémbútorok; fésülködő

asztalok; fiókok [bútorelemek]; fogasok [bútorok]; gardróbok, gardrób szekrények; gurulós számítógép asztal

[bútor]; gyógyszeres szekrények; húsvágó deszkák, vágódeszkák; iratgyűjtő polcok [bútorok]; irodabútorok;

iskolabútorok; kartotéktartó szekrények; kennelek; kerti bútorok; kiságyak; komódok, fiókos szekrények;

konzolasztalok; konyhai tálalószekrények [bútorok]; könyvállványok; könyvespolcok; könyvszekrények;

munkapadok, munkaasztalok; műasztalosipari termékek [bútorok]; műszaki rajzasztalok; öltözőszekrények

[bútorok]; padok [bútorok]; pohárszékek, ebédlőszekrények; puskatartó állványok; spanyolfalak, válaszfalak,

paravánok [bútor]; szabadon álló válaszfalak [bútor]; tányértartók [bútorok]; tárolópolcok; törölközőállványok

 [bútor]; fekhelyek, ágyak házikedvencek részére; fürdőszobai szekrények; élelmiszertartó szekrények.

  42    Műszaki szolgáltatások, tervezői tevékenység.

 ( 111 )  240.083

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02113

 ( 220 )  2022.08.16.

 ( 732 )  Serfőző Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  5 SÉF - egy hét, egy hűtő

 ( 511 )  35    Reklámozás; reklámozási szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; reklámok készítése; reklámfilmek

készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámok készítése; televíziós reklámozás; rádió- és tévéreklámok gyártása

és forgalmazása; reklámszövegírás; reklámanyagok terjesztése; reklámügynökségi szolgáltatások;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;

bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; termékek és szolgáltatások bemutatása; promóciós, reklám célú

árubemutatás; üzletvezetés éttermek számára; segítségnyújtás éttermek létesítésének és üzemeltetésének üzleti

 menedzsmentjéhez; éttermek igazgatása.

 41    Televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; filmgyártás,

kivéve reklámfilmek; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); elő előadások szervezése és

bemutatása; stúdiószolgáltatások; szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; szórakoztató anyagok készítése

televízióműsorok formájában; szórakoztató show-k rendezése; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);

 szórakozási, szórakoztatási információk; vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás).

 43    Étel előkészítés; étel- és italkészítés; ételek díszítése; ételszobrászat; ételek elkészítésével kapcsolatos

tájékoztatás és tanácsadás; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételkritikusi szolgáltatások

[információ nyújtása ételekről és italokról]; főzési tanácsadás; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; receptekkel kapcsolatos tanácsadás;

sütési technikákkal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; weboldalon keresztüli tájékoztatás nyújtása a főzés

területén; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; éttermek [szolgáltatások]; éttermekkel és bárokkal

 kapcsolatos értékelések készítése; tájékoztatás nyújtása éttermekkel kapcsolatban; éttermek értékelései.
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 ( 111 )  240.084

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02228

 ( 220 )  2022.08.30.

 ( 732 )  PENS HOLDING Kft., Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Panziók.

 ( 111 )  240.085

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 01011

 ( 220 )  2022.04.14.

 ( 732 )  aiMotive Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mesterséges intelligencia szoftver; kép, grafika és szöveg feldolgozásához használt szoftver; számítógépes

szoftver és hardver a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás terén; számítógépes szoftver és hardver

mesterséges intelligencia rendszerek építésére; számítógépes szoftver és hardver mesterséges intelligencia

rendszerekhez való betanítási, tesztelési és validálási adatok létrehozására, kezelésére, annotálására, validálására,

testreszabására és címkézésére, beleértve a mesterséges intelligencia rendszerek betanítására használt adatok

verziókövetését és nyomonkövetését; adathalmazok és adatbázisok betanítási, tesztelési és validálási célokra,

mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztéséhez; számítógépes szoftver és hardver mesterséges intelligencia

rendszerek összemérésére; számítógépes szoftver és hardver mesterséges intelligencia rendszerekhez való

 betanítási adatok gyűjtését lehetővé tevő érzékelők kalibrálására.

 42    Adathalmazok és adatbázisok rendelkezésre bocsátása betanítási, tesztelési és validálási célokra,

mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztéséhez; mérnöki szolgáltatások mesterséges intelligencia

rendszerekhez való betanítási adatok összegyűjtéséhez, annotálásához, létrehozásához, validálásához és

testreszabásához; mérnöki szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerekhez való betanítási adatok gyűjtését

lehetővé tevő érzékelők kalibrálása terén; számítógépes szoftvereszközök tervezése és fejlesztése a mesterséges

intelligencia és a gépi tanulás terén, beleértve az érzékelőkalibráló eszközöket, összemérő eszközöket,

adatkategorizáló és menedzsment eszközöket; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges

intelligencia rendszerek felhasználók általi építését lehetővé tevő számítógépes szoftverplatformokkal;

szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerekhez való betanítási,

tesztelési és validálási adatok felhasználók általi létrehozását és kezelését lehetővé tevő számítógépes

szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia

alkalmazásokhoz való adatok címkézését lehetővé tevő számítógépes szoftverplatformokkal;

szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások más számítógépes szoftverek és számítógépes interfészek

 létrehozására és fejlesztésére szolgáló számítógépes szoftverfejlesztő eszközökkel.

 ( 111 )  240.086

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02369
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 ( 220 )  2022.09.13.

 ( 732 )  Agrolink Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Herceghalom (HU)

 ( 740 )  Dr. Bogdánffy Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; anyagok állatbőrök

 cserzéséhez; komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok

 állatoknak.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  44    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  240.087

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02370

 ( 220 )  2022.09.13.

 ( 732 )  Seacon Europe Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  Seafleet

 ( 511 )  9    Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  240.088

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02096

 ( 220 )  2022.08.14.

 ( 732 )  VENDO BOX Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  VENDO BOX

 ( 511 )  7    Italautomaták.

 35    Eladó nélküli kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai élelmiszerrel kapcsolatban; eladó nélküli kiskereskedelmi

 bolt szolgáltatásai itallal kapcsolatban.

 ( 111 )  240.089

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02108

 ( 220 )  2022.08.15.

 ( 732 )  Simon Renáta, Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  240.090

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02112

 ( 220 )  2022.08.16.

 ( 732 )  Serfőző Zsolt, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; reklámozási szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; reklámok készítése; reklámfilmek

készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámok készítése; televíziós reklámozás; rádió- és tévéreklámok gyártása

és forgalmazása; reklámszövegírás; reklámanyagok terjesztése; reklámügynökségi szolgáltatások;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása]; szállodai

üzletvezetés; reklámozás a turizmus és utazás terén; információnyújtás szállodák díjainak összehasonlításával

kapcsolatban; információnyújtás és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információnyújtás

 szállodák összehasonlításával kapcsolatban; hirdetési oldalak készítése.

 39    Utazások szervezése; kirándulások szervezése turisták számára; kirándulások szervezése üdülési csomagok

részeként; üdülési csomagok összeállítása; utazási foglalási szolgáltatások; utazás koordinálása egyének és

 csoportok számára; utazási szolgáltatások; utazások szervezése és lebonyolítása; utazások tervezése.

 41    Filmgyártás, kivéve reklámfilmek; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós show-műsor

készítés/rendezés; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); stúdiószolgáltatások; televíziós

szórakoztatás; szórakoztatás; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztató show-k rendezése; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);

 élő előadások szervezése és bemutatása.

 43    Helyfoglalás szállodákban; szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; bebútorozott

ideiglenes szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szobabérlés; ideiglenes elszállásolások megszervezése; ideiglenes

elszállásolás biztosítása; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; vendéglátási szolgáltatások

[szállásadás]; átmeneti szálláskiadás; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; szállásszervezés

turisták számára; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely

 szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz.

 ( 111 )  240.091

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02374

 ( 220 )  2022.09.14.

 ( 732 )  Gömöry Emese, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Apró vajas kekszek; aprósütemények; aprósütemények, kekszek; babapiskóták [cukrászsütemények]; bevont

torták; briósok; csokoládé ízű bevonattal részben bevont omlós keksz; csokoládés sütemények; csokoládé

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

 édesipari termékek; csokoládés édességek; édes tészták; ételek (liszttartalmú).

 ( 111 )  240.092

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02104
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 ( 220 )  2022.08.15.

 ( 732 )  Serfőző Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Digitális reklámszolgáltatások; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális

marketing; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; filmrendezés

a reklámfilmek terén; hangfelvételek gyártása marketing célokra; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra;

hangfelvételek készítése reklámcélokra; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és

reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések

elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetések vagy reklámok gyártás utáni szerkesztési

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

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

felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési

rovatok készítése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetéssel, reklámozással

kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetésszervezés; hirdetésszervezés mozikban; interneten használható reklámok

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

szolgáltatások; internetes marketing; internetes reklámozási szolgáltatások; internetes weboldalakként

használható reklámok összeállítása; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; keresőmotoros marketing

szolgáltatások; keresőoptimalizálás; marketingszolgáltatások; online hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; online reklámozás számítógépes

kommunikációs hálózatokon keresztül; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; Pay Per

Click (PPC) hirdetés; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; rádió- és tévéreklámok

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

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

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

marketingszolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül

biztosítva; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyag frissítése; reklámanyag készítése; reklámanyag

összeállítása; reklámanyag sokszorosítása; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok és

-szövegek megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése;

reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési

szolgáltatások; reklámhirdetések terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámterjesztés;

reklámterjesztési szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton

keresztül; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési hely bérbeadása;

hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; internetes hirdetési felületek

rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; reklámfilmek

 előállítása.

 41    Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; műholdas televíziós show-k; népszerű szórakoztató szolgáltatások; animációs és élő műsorok

gyártása; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audiofelvételi és -készítési

szolgáltatások; audioprogramok elkészítése; audioszalagok készítése szórakoztatási célokra; audiovizuális

felvételek készítése; élő szórakoztató műsorok rendezése; előre felvett videofilmek elkészítése; előre felvett

mozifilmek elkészítése; eredeti felvételek készítése; mozifilm-gyártási szolgáltatások; mozifilmek gyártása;

mozifilmek készítése; mozifilmek vágása; szórakoztató anyagok készítése videók formájában; szórakoztató

hangfelvételek gyártása; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és

online átvitel útján; szórakoztató videoszalagok készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése];
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televízióműsorok bemutatása; tehetségkutató műsorok készítése; televízióműsorok formátumainak kidolgozása;

televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor) gyártás; televíziós műsorok szindikálása; televíziós

műsortervezés [ütemezés]; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós show-műsor

készítés/rendezés; televíziós speciális effektek készítése; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós szórakoztató

műsorok készítése; tévé műsorok készítése; tévéfilmek gyártása; tévéműsorok (el)készítése; tv- és rádióműsor

előkészítés és készítés; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos szolgáltatások;

tv-műsorok szerkesztése [vágása]; élő előadások készítése; élő előadások szervezése és bemutatása; élő

előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő show-k készítése; élő show-k rendezése; élő szórakoztatási

szolgáltatások; élő show-műsor készítési szolgáltatások; élő show-műsorok bemutatása; élő szórakoztató

előadások bemutatása; élő szórakoztató események rendezése; élő szórakoztató események bemutatása;

felvételkészítő szolgáltatások; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

filmgyártási szolgáltatások; filmkészítés stúdiókban; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmszerkesztés,

vágás; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang-, film-, video-, és

televíziós stúdió szolgáltatások; rádiós és televíziós műsorok készítése; stúdiószolgáltatások televíziók számára;

stúdiószolgáltatások filmfelvételekhez; szórakoztatási célú filmgyártás; stúdiószolgáltatások; stúdiószolgáltatások

videók rögzítéséhez; kábeltelevíziós műsorok gyártása; show-k és filmek készítése; filmgyártás oktatási célokra;

hang- vagy videostudiók biztosítása; mobileszközökön közvetíthető televízióműsorok készítése; multimédiás

szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; oktatási célú tévéműsorok készítése; oktatóvideók készítése;

szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában;

élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; előadások rendezése; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);

 hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon.

 ( 111 )  240.093

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02114

 ( 220 )  2022.08.16.

 ( 732 )  Batta Melitta Ilona, Budapest (HU)

 ( 541 )  MeliCandy

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  240.094

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02230

 ( 220 )  2022.08.30.

 ( 732 )  PENS HOLDING Kft., Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Hajók; elektromos járművek; jachtok; motoros hajók/kisebb hajók.

  37    Járművek karbantartása és javítása.

 39    Hajók, csónakok kölcsönzése; hajóutak szervezése; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; sétahajó

 szolgáltatások; vízi járművek tárolása.

 41    Klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; szabadidős létesítmények üzemeltetése; versenyek
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 szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

  43    Éttermi szolgáltatások; szállodai szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 111 )  240.095

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02233

 ( 220 )  2022.08.30.

 ( 732 )  Jászberény Városi Önkormányzat, Jászberény (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási

célokra; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; hirdetés és reklámozás; árusító standok bérbeadása;

kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása; vásárok és

kiállítások szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra; vásárok szervezése és lebonyolítása kereskedelmi- vagy

reklámcélokra; szakmai bemutatók rendezése; gazdasági és reklámcélú szakvásárok, kiállítások és bemutatók

szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; üzlet célú kiállítások szervezése és

 lebonyolítása.

 41    Élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; közösségi kulturális rendezvények szervezése;

kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális

rendezvények szervezése és lebonyolítása; szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények

lebonyolítása; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek;

szórakoztatás; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése; konferenciák, kiállítások és

versenyek szervezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató

tevékenységek lebonyolítása; szórakoztató bemutatók szervezése; vetélkedők rendezése (szórakoztatás);

kulturális tevékenységek; kulturális események lebonyolítása; kulturális célú bemutatók rendezése; képzési célú

 kiállítások, bemutatók szervezése.

 43    Létesítmények biztosítása vásárokhoz és kiállításokhoz; létesítmények biztosítása konferenciákhoz,

 kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez.

 ( 111 )  240.096

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02378

 ( 220 )  2022.09.14.

 ( 732 )  The Coca-Cola Company, Atlanta, GA (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  JOY INSIDE

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt és készítmények gabonafélékből, kenyér,

péksütemények és édességek, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, öntetek, fűszeres

 mártások; fűszerek; jég.

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  240.097

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02379

 ( 220 )  2022.09.14.

 ( 732 )  Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adminisztratív támogatás pályázati felhívások

megválaszolásához; célzott marketing; értekesítési promóciós szolgáltatás; felhasználói értékelési rangsorok

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy

reklámcélra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető

szolgáltatások; iroda funkciók; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése/rendezése; írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése bárkinek; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítás; kereskedelmi vásár rendezése;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált

műtárgyhoz; közönségszolgálati szolgáltatás; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatás; mások számára

márkaidentitást létrehozó reklámszolgáltatás; médiakapcsolati szolgáltatás; online hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áru és szolgáltatás eladói és vásárlói részére; Pay Per Click

(PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatás biztosítása; piackutatás; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; reklámügynökség, hirdetési ügynökség; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; ügyfélprofil

meghatározása kereskedelmi vagy marketing célra; üzleti értékelés/információ; üzleti információ nyújtása

weboldalon keresztül; üzleti menedzsment előadóművész részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

vizsgálat, kutatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;

 üzletvitel szabadúszó szolgáltató részére; webindexelés kereskedelmi/reklám célra.

 36    Ajándékutalványok kibocsátása; betéti kártyás fizetések feldolgozása; blokklánc-technológián keresztül

nyújtott elektronikus átutalás; crowdfunding [közösségi finanszírozás]; elektronikus úton történő tranzakciók

(fizetési szolgáltatások); elszámolóházak; értékutalványok kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása;

kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; kriptoeszközök

 elektronikus átvitele; kriptoeszközök pénzügyi átváltása.

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

levelezés; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok forumai

[chat szobák]; podcastok átvitele; távkonferencia szolgáltatások; telekommunikációs csatlakozások biztosítása

egy globális számítógépes hálózathoz; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek

 küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [trening]; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; elektronikus

sportversenyek szervezése; előadások rendezése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

e-sport szolgáltatások; eszmecserék, kollokviumok szervezése, lebonyolítása; felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; fényképészet; filmes kellékek kölcsönzése; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;

filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok készítése; hangversenyek, koncertek szervezése

és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; jegyirodai

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

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás;

multimédia könyvtári szolgáltatások; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

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

publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése; podcastok gyártása; show-műsorok

készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; szemináriumok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás;

színpadi díszletek kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási célú

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M431



rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; versenyek

 szervezése [oktatás/szórakoztatás]; zenei produkció.

 42    Adatkódolási szolgáltatások; blokklánc technológiával működő felhasználó-azonosító szolgáltatások;

elektronikus adattárolás; felhasználói hitelesítési szolgáltatások nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO)

technológia alkalmazásával online szoftveralkalmazásokhoz; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók

[webszerverek] bérlete; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

[informáciotechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása;

kutatás a mesterséges intelligencia területén; logótervezési szolgáltatások; mesterséges intelligenciával

kapcsolatos tanácsadás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében;

számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete

[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógép-programozás;

számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép szoftver tanácsadás; szoftverek frissítése;

szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás; szoftvertervezés;

 video- és számítógépes játékok fejlesztése; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 45    Engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás keretében; internetes domain-nevek bérbeadása; jogi

dokumentumok elkészítése; licenszekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; online közösségi hálózatok

szolgáltatásai; politikai lobbiszolgáltatások; politikai összejövetelek szervezése; ruházat kölcsönzése; szellemi

tulajdon licenszelése; személyes háttéradatok vizsgálata; személyes levelezési szolgáltatások; szerzői jogok

 kezelése; társasági ismerkedési szolgáltatások [személyes bemutatkozás]; társkereső szolgáltatások.

 ( 111 )  240.098

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 21 02889

 ( 220 )  2021.07.27.

 ( 732 )  V4 Holding, a.s., Čadca (SK)

 ( 300 )  POZ 570-2021 2021.02.26. SK

 ( 740 )  V4 LEGAL ORBÁN ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

 ( 541 )  V4

 ( 511 )  35    Üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési

tanácsadás; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzletvezetési konzultációk; szervezett vállalatirányítás;

 üzleti könyvvizsgálat; üzleti folyamat-átszervezési szolgáltatások; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás.

 36    Befektetési alapok; pénzügyi elemzések; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi; a szellemi tulajdonvagyon

 pénzügyi értékelése.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; technológiai kutatás; szoftvertervezés; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógép szoftver tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; technológiai

 szaktanácsadás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás.

 45    Előírásoknak való megfelelés ellenőrzése; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi képviseleti szolgáltatások;

 szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából.

 ( 111 )  240.099

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02097

 ( 220 )  2022.08.12.

 ( 732 )  Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg (SE)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  FLEXISHEETS

 ( 511 ) 3    Nedves toalettpapír; folyadékkal átitatott zsebkendők; tisztítószerekkel átitatott törlőruhák; szappanok;

tisztítószerek háztartási használatra; kozmetikai folyadékokkal átitatott törlőkendők; cellulózvatta kozmetikai
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felhasználásra; vattapálcikák kozmetikai felhasználásra; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények;

folyadékok, oldatok kozmetikai felhasználásra; vattapálcák kozmetikai felhasználásra; kozmetikai

 készítményekkel átitatott kendők smink- és ápolási célokra.

 16    Egészségügyi papír, WC-papír; papír- vagy cellulózzsebkendők; papír- vagy cellulózszalvéták; smink-, arc-

 és törlőkendők; konyhai papír- vagy cellulóztekercsek; arctörlő kendők.

 ( 111 )  240.100

 ( 151 )  2023.02.13.

 ( 210 )  M 22 02100

 ( 220 )  2022.08.15.

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

 ( 740 )  dr. Kovács István Roland, Budapest

 ( 541 )  Brigi és Brúnó

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  240.102

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 01635

 ( 220 )  2022.06.23.

 ( 732 )  LOUIS VUITTON MALLETIER, Paris (FR)

 ( 300 )  4829068 2021.12.24. FR

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftver; letölthető számítógépes fájlok, amelyek virtuális árukat, helyszíneket vagy karaktereket

tartalmaznak online és virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben való használatra; digitális

gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok online és virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben

való használatra; letölthető virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság játékszoftver; letölthető elektronikus

játékszoftver; letölthető szoftver tranzakciók kezelésére blokklánc-technológiával; letölthető számítógépes

szoftver virtuális áruk, helyszínek vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok

kereskedelmére, cseréjére, megosztására, megtekintésére, tárolására és kezelésére; letölthető számítógépes

szoftver virtuális árukkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető

zsetonokkal; letölthető mobilalkalmazások; letölthető mobilalkalmazások virtuális áruk, helyszínek vagy

karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok kereskedelmére, megtekintésére, tárolására

és kezelésére; nem helyettesíthető zsetonok (NFT-k) és egyéb alkalmazás-zsetonok; virtuális javak, helyszínek

vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok hardveres tárcája; virtuális, kiterjesztett

vagy kevert valóság fejhallgató; letölthető virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság játékszoftverek; letölthető

elektronikus játékszoftverek; letölthető virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság szoftverek; letölthető szoftver a

virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság online vagy offline környezetében animált vagy nem animált képek,

videók, szövegek és hanganyagok létrehozására, előállítására, módosítására, kereskedelmére, cseréjére,

megosztására; letölthető szoftver közösségi hálózatépítésre és online közösségekkel való interakcióra és virtuális,

kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben; letölthető szoftver multimédiás szórakoztató tartalmak elérésére;
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letölthető számítógépes szoftver virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezethez való hozzáférés

biztosítására; letölthető szoftver virtuális áruk, órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok,

sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők,

bútorok, műalkotások, karakterek, avatárok, helyszínek, digitális borítások és bőrök online vagy offline virtuális,

kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben történő létrehozására, előállítására, módosítására, elérésére,

megtekintésére, használatára, kereskedésére, cseréjére, megosztására; letölthető kriptográfiai kulcsok kriptovaluta

fogadására és elköltésére; hardvertárcák; virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság szemüvegek és lencsék; 3D

szemüvegek, okosszemüvegek; letölthető szoftverek és számítógépes platformok letölthető szoftverek formájában

a virtuális javak, helyek vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök vagy nem helyettesíthető zsetonok online vagy

offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben történő elérésére, megvásárlására, bérlésére,

megosztására, cseréjére, létrehozására, megtekintésére, kezelésére, működtetésére, használatára és interakciójára;

biztonsági zsetonok [titkosító eszközök]; érzékelőkkel ellátott kesztyűk; virtuális valóság kesztyűk; hologramok;

 holografikus képek; holografikus filmek; holografikus nyomatok; holografikus képernyők; okosórák.

 35    Virtuális órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak,

gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek vagy

helyszínek, digitális gyűjtőeszközök vagy nem helyettesíthető zsetonok online kiskereskedelmi értékesítése vagy

bérbeadása virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben; virtuális órák, ékszerek, szemüvegek,

parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat,

lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek vagy helyszínek, digitális gyűjtőeszközök vagy

nem helyettesíthető zsetonok kiskereskedelme vagy kölcsönzése fizikai helyszíneken; fizikai órák, ékszerek,

szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok,

ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások online vagy offline, virtuális, kiterjesztett vagy

kevert valóság környezetben történő online kiskereskedelmi vagy bérleti szolgáltatások; fizikai órák, ékszerek,

szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok,

ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások kiskereskedelme vagy kölcsönzése fizikai

helyszíneken; órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak,

gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek vagy

fizikai helyszínek kiskereskedelme vagy kölcsönzése; online vagy offline piactér biztosítása virtuális órák,

ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák,

poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, helyszínek vagy karakterek, digitális

gyűtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok vásárlói, bérbeadói, bérlői és eladói számára; online vagy offline

virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben piactér biztosítása fizikai órák, ékszerek, szemüvegek,

parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházati

cikkek, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások vagy helyszínek vásárlói, bérbeadói, bérlői és eladói

számára; virtuális órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak,

gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, helyszínek vagy

karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok népszerűsítése és reklámozása; virtuális

órákkal, ékszerekkel, szemüvegekkel, parfümökkel, kozmetikumokkal, sporteszközökkel, étkészletekkel,

dísztárgyakkal, gyertyákkal, táskákkal, poggyászokkal, ruházattal, lábbelikkel, fejfedőkkel, kiegészítőkkel,

bútorokkal, műalkotásokkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető

zsetonokkal kapcsolatos aukciós szolgáltatások; rendezvények szervezése és lebonyolítása kereskedelmi,

promóciós vagy reklámcélokra virtuális órákkal, ékszerekkel, szemüvegekkel, parfümökkel, kozmetikumokkal,

sporteszközökkel, étkészletekkel, dísztárgyakkal, gyertyákkal, táskákkal, poggyászokkal, ruházattal, lábbelikkel,

fejfedőkkel, kiegészítőkkel, bútorokkal, műalkotásokkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális

gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető zsetonokkal kapcsolatban; kereskedelmi vagy reklámcélokra

kereskedelmi bemutatók, divatbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása online vagy offline virtuális,

 kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben; fogyasztói hűségprogramok kezelése.

 36    Virtuális javakkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető
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zsetonokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; virtuális árukkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális

gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető zsetonokkal kapcsolatos pénzügyek; virtuális árukkal, helyekkel vagy

karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető árukkal kapcsolatos adománygyűjtés és

 pénzügyi szponzorálás.

 41    Online és offline szórakoztató szolgáltatások, online virtuális javak, helyszínek vagy karakterek, digitális

gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok biztosítása; szórakoztató szolgáltatások, online játékok

biztosítása, amelyekben a játékosok virtuális árukat, helyszíneket vagy karaktereket, digitális gyűjtőeszközöket,

nem helyettesíthető zsetonokat, digitális zsetonokat vagy más alkalmazási zsetonokat nyerhetnek; nem letölthető

szoftver biztosítása virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóságban játszható játékokhoz; nem letölthető

elektronikus játékszoftver biztosítása; társasági szórakoztató rendezvények, szimpóziumok, konferenciák,

kongresszusok szervezése, előkészítése, lebonyolítása online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert

valóság környezetben; showműsorok és divatbemutatók szervezése, lebonyolítása és lebonyolítása online vagy

offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben szórakoztató céllal; vásárok és kiállítások

szervezése online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben kulturális vagy oktatási

céllal; idegenvezetés biztosítása és lebonyolítása online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság

 környezetben kulturális vagy oktatási céllal.

 42    Nem letölthető szoftver biztosítása tranzakciók kezelésére blokklánc technológiával; nem letölthető

számítógépes szoftver biztosítása virtuális árukkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel

és nem helyettesíthető zsetonokkal; virtuális áruk, helyszínek vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem

helyettesíthető zsetonok elektronikus tárolása; hitelesítési szolgáltatások; számítógépes hardver és szoftver

tervezése és fejlesztése; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások, virtuális áruk, helyszínek vagy karakterek,

digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok kereskedelmére, megtekintésére, kezelésére és

hitelesítésére szolgáló szoftverek tárolására; nem letölthető szoftver virtuális áruk, órák, ékszerek, szemüvegek,

parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat,

lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek, avatárok, helyszínek, digitális borítások és

bőrök online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben történő létrehozására,

előállítására, módosítására, elérésére, megtekintésére, használatára, kereskedelmére, cseréjére, megosztására,

animált és nem animált digitális vizuális megjelenítésére; nem letölthető szoftverek vagy platformok biztosítása,

amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy hozzáférjenek, vásároljanak, béreljenek, megosszanak,

kereskedjenek, létrehozzanak, nézzenek, kezeljenek, használjanak, interakcióba lépjenek virtuálisárukkal,

helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető zsetonokkal; nem letölthető

számítógépes szoftverek biztosítása virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetek online vagy offline

elérésére, létrehozására, előállítására, módosítására, megtekintésére, használatára, kereskedésére, cseréjére,

 megosztására, kezelésére.

 ( 111 )  240.103

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 02066

 ( 220 )  2022.08.10.

 ( 732 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Autóbusz közlekedés; személyszállítás autóbusszal.

 ( 111 )  240.104

 ( 151 )  2023.02.14.
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 ( 210 )  M 22 02065

 ( 220 )  2022.08.10.

 ( 732 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Autóbuszos személyszállító szolgáltatások; személyszállítás autóbusszal.

 ( 111 )  240.105

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 02103

 ( 220 )  2022.08.15.

 ( 732 )  Gaál Dóra Ilona, Siklós (HU)

 ( 541 )  Bíbor Birtok

 ( 511 )  29    Bogyós gyümölcsök, konzervált; fermentált gyümölcsök; főtt gyümölcsök; gyümölcs chipsek; gyümölcs

csipsz; gyümölcsalapú koncentrátum főzéshez; gyümölcskocsonya, -zselé; kocsonyák, dzsemek, kompótok,

gyümölcs- és zöldségkrémek; mazsola; savanyított gyümölcsök; szőlőlevelek, feldolgozva; szultán

 [csemegeszőlő].

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  240.106

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 02063

 ( 220 )  2022.08.10.

 ( 732 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utasszállítás villamossal; villamosközlekedés.

 ( 111 )  240.107

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 02101

 ( 220 )  2022.08.15.

 ( 732 )  Vidáné Jurinkovits Éva, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Ganador Shine

 ( 511 )  25    Bikinik; tornaruhák; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák, úszódresszek; női fürdőruhák; ruházat

sportoláshoz; sport felsők, topok; sportnadrágok; sportruházat; strandöltözet; strandruhák; strandruházat;

tornanadrágok; edző nadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; tornaruházat; tréningalsók;

 tréningruhafelsők, melegítőfelsők.

 ( 111 )  240.108

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 02062

 ( 220 )  2022.08.10.
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 ( 732 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utasszállítás villamossal; villamosközlekedés.

 ( 111 )  240.109

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 02106

 ( 220 )  2022.08.15.

 ( 732 )  Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CLASSIC YELLOW

 ( 511 )   34    Cigaretták.

 ( 111 )  240.110

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 02060

 ( 220 )  2022.08.10.

 ( 732 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utasszállítás villamossal; villamosközlekedés.

 ( 111 )  240.111

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 02058

 ( 220 )  2022.08.10.

 ( 732 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utasszállítás villamossal; villamosközlekedés.

 ( 111 )  240.112

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 02231

 ( 220 )  2022.08.30.

 ( 732 )  Global Perfect Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bodócs és Bodócs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Anyám Főztje

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  240.113
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 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 02059

 ( 220 )  2022.08.10.

 ( 732 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Villamosközlekedés.

 ( 111 )  240.114

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 02075

 ( 220 )  2022.08.10.

 ( 732 )  Magyari Éva, Szekszárd (HU)

 ( 541 )  Ingatlan Angyal

 ( 511 )  36    Ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlantanácsadás; ingatlan bérbeadási ügyintézés;

ingatlanok bérbeadása; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlan értékbecslés; tanácsadási

 szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban; lakossági ingatlanbefektetési tanácsadás.

 41    Oktatás, tanítás; oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; tanítási, oktatási tevékenységek

szervezése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási események

szervezése; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok

 biztosítása; oktatási és képzési szolgáltatások.

 ( 111 )  240.115

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 02071

 ( 220 )  2022.08.10.

 ( 732 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Autóbusz közlekedés; személyszállítás autóbusszal.

 ( 111 )  240.116

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 02070

 ( 220 )  2022.08.10.

 ( 732 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Autóbusz közlekedés; személyszállítás autóbusszal.

 ( 111 )  240.117

 ( 151 )  2023.02.14.
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 ( 210 )  M 22 02069

 ( 220 )  2022.08.10.

 ( 732 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Autóbusz közlekedés; utasszállítás autóbuszon.

 ( 111 )  240.118

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 02067

 ( 220 )  2022.08.10.

 ( 732 )  MobilGarázsBolt.hu Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc

  
( 546 )

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

fémkábelek és fémvezetékek; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; acél építőanyagok; acél merevítők

betonpadlók készítéséhez; acélból készült sínek; acélgerendák; acélkémények; acélkeretek épületekhez;

alumínium ereszcsatornák; alumínium falburkolat; alumínium profilok információs vagy kijelző

berendezésekhez; alumínium támasztékok panelekhez; alumíniumból készült tetőszegélyek;

alumíniumburkolatok homlokzatokhoz; bevonó fémek; borítólemezek fémből [építés]; burkolatok fémlemezből;

burkolólapok fémből; burkolólapok fémből építéshez; burkolólapok fémből, épületekhez; csavarmenettel ellátott

fém rögzítőlapok; csövek, vezetékek és tömlők, valamint ezekhez való szerelvények, többek között szelepek,

fémből; előregyártott építőelemek fémből; előregyártott fém épületelemek; előregyártott fém épületrészek;

előregyártott fém falak; elválasztófalak (fém -), nem bútorok; építéshez és deszkaburkolatok összeszereléséhez

használt fém konzolok; építéshez használt acéllemezek; építési fém szegélyek, díszlécek; építészeti fémzsaluk;

építőelemek (fém); építőelemek fémből; épülethomlokzati elemek fémből; ereszek [fém építőanyagok];

ereszcsatornák fémből; erősítő, merevítőanyagok fémből, betonhoz; fém burkolatok építéshez; fém burkolatok

homlokzatokhoz; fém burkolatok, panelek; fém burkolóanyagok; fém burkolólapok építéshez; fém burkolólapok,

fémtáblák; fém burkolólapok sétányokhoz; fém burkolólemezek; fém burkolópanelek; fém burkolópanelek

tetőfedéshez; fém csatornák szennyvíz gyűjtésére; fém csatornák szennyvíz elvezetésére; fém csatornák esővíz

gyűjtésére; fém csatornák esővíz elvezetésére; fém csatornák, ereszcsatornák; fém építőanyagok panelek

formájában; fém építőelemek ívek építéséhez; ablakgörgők; ablakkeret rögzítők fémből; ablakpárkányok fémből;

ablakredőnyök, zsaluk fémből; ablakszerelvények fémből; ablaktok-rögzítők fémből; ablaktokok fémből;

ablakzárók, nem elektromos; acélredőnyök; ajtó rögzítők fémből; ajtóbetétek fémből; ajtók építményekhez,

fémből; ajtók és ablakok fémből; ajtókeretek, ajtótokok fémből; ajtókeretek fémből; ajtókilincsek fémből;

ajtókopogtatók fémből; ajtóláncok fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; ajtórugók, nem elektromos;

ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; alumínium ablakok; ajtózárak fémből; alumínium ajtók; acél tárolósilók;

fém konténerek; fém konténerek, tartályok; fém szerszámos konténerek, kamrák [üres]; fém tartályok szállítási

célokra; fémkonténerek szállításhoz; fémkonténerek [tároláshoz, szállításhoz]; fém görgők garázsajtókhoz;

garázskapuk fémből; előregyártott garázsok fémből; fémből készült moduláris menedékek, csarnokok, garázsok;

ládák, bőröndök, tárolók fémből; fém raktársátrak, tárolósátrak; fém tárolóhelyiségek, fészerek; tárolók

[fémszerkezetek]; tárolópolcok [szerkezetek] fémből; fém hulladék konténerek [tárolók]; fémből készült tárolók

 áru raktározásához és szállításához.

 ( 111 )  240.119

 ( 151 )  2023.02.14.
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 ( 210 )  M 22 02068

 ( 220 )  2022.08.10.

 ( 732 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Autóbusz közlekedés; utasszállítás autóbuszon.

 ( 111 )  240.120

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 02347

 ( 220 )  2022.09.13.

 ( 732 )  SOLLIS PergolaPark Kft., Balatonszárszó (HU)

 ( 541 )  SOLLIS

 ( 511 )   35    Pergolák kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  240.121

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 01736

 ( 220 )  2022.07.04.

 ( 732 )  ORSZÁGVÁROS Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bessenyei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; drónos fényképezési

szolgáltatások; filmforgalmazás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; drónos videózási

 szolgáltatások; fényképészet.

 ( 111 )  240.122

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 02337

 ( 220 )  2022.09.09.

 ( 732 )  Váradi György, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fémcsatornák légkondicionáló berendezésekhez; légkondicionáló vezetékek fémből; csővezetékek (fém -)

 szellőző és légkondicionáló berendezésekhez.

 7    Kompresszorok légkondicionálókhoz; kompresszorok légkondicionáló készülékekhez.

9    Klímaszabályozó digitális termosztátok; vákuumos klímavizsgáló berendezések; távvezérlő készülékek

 légkondicionáló berendezésekhez.
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 11    Helyben használt klímaberendezések (ipari használatra); központi klímaberendezések háztartási célokra;

központi klímaberendezések; légkondicionáló szűrők; szűrők légkondicionáló berendezésekhez; elektromos

szűrők légkondicionáló berendezésekhez; szobai légkondicionálók; kombinált fűtő- és légkondicionáló

berendezések; elszívó berendezések (szellőzőrendszerek vagy légkondicionálók); ablakra szerelt légkondicionáló

berendezések (ipari célokra); HVAC rendszerek (fűtő, szellőztető és légkondicionáló); légkondicionáló

készülékekhez használt párásító berendezések; légkondicionálók; légkondicionáló berendezések; hordozható

légkondicionáló berendezések; háztartási légkondicionáló berendezések; háztartási légkondicionáló készülékek;

légkondicionáló egységek lakásokba; ipari légkondicionáló berendezések; légkondicionáló berendezések ipari

használatra; központi típusú légkondicionáló berendezések; légkondicionáló berendezések kereskedelmi

 használatra; légkondicionáló készülékek kereskedelmi használatra.

  17    Szigetelések légkondicionálókhoz.

 19    Vezetékek légkondicionálókhoz, nem fémből; csövek nem fémből, szellőztető és légkondicionáló

 berendezésekhez.

 37    Klímaberendezések felújítása; klímarendszerek beüzemelése; légkondicionálási, klímatechnikai vállalkozási

szolgáltatások; klímarendszerek karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; klímarendszerek

javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; légkondicionáló-tisztítási szolgáltatások; fűtő, szellőztető és

légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; légkondicionáló berendezések

javítása; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése; légkondicionáló berendezések tervszerű szervizelése;

elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek karbantartása; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása;

légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; légkondicionáló berendezések javítása és karbantartása;

légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása; légkondicionáló berendezések épületekbe való

utólagos beszerelése; légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása (ipari célra); légkondicionáló

berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések

 épületekbe való utólagos beszerelése.

 40    Légkondicionáló berendezések kölcsönzése; légkondicionáló készülékek bérbeadásával kapcsolatos

 tájékoztatás.

 ( 111 )  240.123

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 02010

 ( 220 )  2022.08.03.

 ( 732 )  Babits Krisztina, Budapest (HU)

 ( 541 )  Haussmann

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanügyletek; ingatlanok

 kezelése és értékbecslése.

 ( 111 )  240.124

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 21 04262

 ( 220 )  2021.12.17.

 ( 732 )  IPARNET Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Kőszárhegy (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 )  EGOBIKE

 ( 511 )  12    Egykerekű járművek; kétkerekű járművek; háromkerekű járművek; elektromos kerékpárok; elektromos

gördeszkák; egyensúlyozós elektromos rollerek; elektromos robogók; motoros és nem motoros robogók

személyszállításhoz; kerékpárok; rollerek; motorkerékpárok; quadok [négykerekű motorok]; kerékpárok,

motorkerékpárok, rollerek és más egykerekű, kétkerekű és háromkerekű járművek részei és szerelvényei;

 motoros, önjáró, kétkerekű, mozgást segítő és szállító eszközök; elektromos háromkerekű mopedek.
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 ( 111 )  240.125

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 01933

 ( 220 )  2022.07.21.

 ( 732 )  Marriott Worldwide Corporation, Bethesda, Maryland (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Franchise szolgáltatások, nevezetesen üzletvezetési támogatás nyújtása szállodák, éttermek, bárok,

gyógyfürdők, szabadidős és fitneszlétesítmények, kiskereskedelmi üzletek, társasházak és apartmanházak

létesítéséhez és üzemeltetéséhez; üzletvezetési szolgáltatások, nevezetesen szállodák, éttermek, bárok, szabadidős

és fitneszlétesítmények, kiskereskedelmi üzletek, társasházak és apartmanházak irányítása és üzemeltetése mások

számára; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások, nevezetesen ajándék-, szuvenír- és vegyesbolti szolgáltatások;

üzletvezetési konzultációs szolgáltatások; irodai berendezések és gépek használatára szolgáló létesítmények

biztosítása; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; üzletitalálkozó tervezési szolgáltatások; létesítmények

biztosítása üzleti találkozók számára; létesítmények biztosítása üzleti kongresszusok és konferenciák számára;

iroda- és üzlethelyiségek kezelése, bérlése és lízingelése; ingatlanmarketing-szolgáltatások ideiglenes

szálláshelyekkel kapcsolatban; ingatlantulajdonokat, nevezetesen lakóházakat, apartmanokat, bútorozott szobákat,

 albérleteket, nyaralókat, faházakat és villákat népszerűsítő interaktív weboldal biztosítása.

 36    Ingatlanszolgáltatások, nevezetesen apartmanok, lakások, társasházak és teljesen felszerelt lakások

ingatlanfejlesztése, lízingje, bérlete és üzemeltetése, valamint ezekhez kapcsolódó létesítmények és

szolgáltatások; ingatlanüzemeltetési szolgáltatások, nevezetesen ingatlanközvetítési, ingatlanlistázási,

ingatlanbérbeadási szolgáltatások; kiadó ingatlanokat felsoroló online kutatható adatbázis biztosítása;

ingatlanlistázási, -bérleti, -lízing és -kezelési szolgáltatások lakóingatlanokhoz, apartmanokhoz, bútorozott

szobákhoz, albérletekhez,nyaralókhoz, faházakhoz és villákhoz; ingatlanok bérbeadása és lízingje irodai és

 kiskereskedelmi (üzlethelyiség) célra.

 43    Szállodai szolgáltatások; éttermi, étkeztetési (catering), bár- és koktélbár-szolgáltatások; általános célú

létesítmények biztosítása találkozók, konferenciák és kiállítások számára; bankett és közösségi célú létesítmények

biztosítása különleges alkalmakra; szállodai szállásfoglalási szolgáltatások mások számára; ideiglenes

szálláshelyek biztosítása; online foglalási, előjegyzési (booking) és keresési szolgáltatások nyújtása ideiglenes

 szálláshelyekkel kapcsolatban; ideiglenes szálláshelyeket tartalmazó online interaktív weboldal biztosítása.

 ( 111 )  240.126

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 02111

 ( 220 )  2022.08.16.

 ( 732 )  Villányi Miklós, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások az asztrológia területén; asztrológiai és
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spirituális szolgáltatásokkal kapcsolatos képzések és tanfolyamok szervezése; horoszkóp készítéssel kapcsolatos

képzések és tanfolyamok szervezése; oktatási tananyagok kiadása; fordítási szolgáltatások; megrendelésre történő

 írás nem reklámcélokra; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével.

 45    Asztrológiai és spirituális szolgáltatások; asztrológiai előrejelzés; jövendőmondás, jóslás; személyre szóló

jóslás tarot kártyából; előrejelzési szolgáltatások jövendőmondás formájában; horoszkóp készítés; horoszkópos

 tanácsadás; kártyavető szolgáltatások; spiritiszta tanácsadás; látnoki szolgáltatások.

 ( 111 )  240.127

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 02341

 ( 220 )  2022.09.12.

 ( 732 )  E-Klub Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Láthatatlan Vacsora

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

 ( 111 )  240.128

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 02099

 ( 220 )  2022.08.15.

 ( 732 )  Hacuka Team Kft., Szombathely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi vásárok rendezése; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; árusító standok bérbeadása; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; használt

ruhák kiskereskedelmi szolgáltatása; használt táskák, ékszerek, divatkiegészítők kiskereskedelmi szolgáltatása;

 használt cipők kiskereskedelmi szolgáltatása.

 ( 111 )  240.129

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 02339

 ( 220 )  2022.09.09.

 ( 732 )  Siklódi Margit Melinda, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Mozgásoktatás óvodás korú gyermekek számára; mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás;

 beszédfejlesztés.

 ( 111 )  240.130
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 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 21 03997

 ( 220 )  2021.11.23.

 ( 732 )  NASZÁLYTEJ Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Vác (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tofu; tofus pogácsák; tofu-alapú rágcsálnivalók; nem fagyasztott tofu (tofu nao); tofu rudacskák; sült tofu

szeletek [aburaage]; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójabab, feldolgozva; szójababkonzervek;

szójapogácsák; szójatej; szója (tartósított); szója [előkészített]; erjesztett szójabab [natto]; szója chips; szójaalapú

 ételszeletek.

  30    Szójaszósz; szójabab pástétom; szójakrémek [ízesítők]; szójabab krém [ételízesítő]; rizs, tészta és metélt.

 ( 111 )  240.132

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 02124

 ( 220 )  2022.08.17.

 ( 732 ) ALPAYA DOGAL VE KOZMETIK URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Esenyurt,

 Istanbul (TR)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

 szappan; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; higiéniai termékek gyógyászati célokra; gyógyászati vagy

állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és

állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek;

 féregirtó szerek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  240.133

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 21 02220

 ( 220 )  2021.06.03.

 ( 732 )  Duna Papír Kft., Tököl (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok

kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); fóliák és tasakok csomagoláshoz;

 nyomdabetűk; klisék.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  240.134

 ( 151 )  2023.02.15.
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 ( 210 )  M 21 02221

 ( 220 )  2021.06.03.

 ( 732 )  Duna Papír Kft., Tököl (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok

kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); fóliák és tasakok csomagoláshoz;

 nyomdabetűk; klisék.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  240.135

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 01446

 ( 220 )  2022.06.01.

 ( 732 )  Teremi Beatrix Mária, Üröm (HU)

 ( 541 )  Rátonyi 100 - Rátonyi Róbert Emlékest

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

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

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

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, valamint tudományos-,

szakmai-, sajtó-, zenei-, művészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjakkal összefüggő rendezvények

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

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

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

és sport teljesítményt elismerő előadások szervezése és lebonyolítása; kulturális célú bemutatók, kiállítások

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

szervezése; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése; fesztiválok kulturális célokra;

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

szabadidős fesztiválok szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; előadóművészeti szórakoztató

 tevékenységek lebonyolítása.

 ( 111 )  240.136

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 01580

 ( 220 )  2022.06.17.

 ( 732 )  Zsoldi Bálint, Gyömrő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; marketing szolgáltatások; online közösségi gazdálkodási szolgáltatások; marketing-tanácsadás

a közösségi média területén; üzleti információk nyújtása a közösségi média területén; reklámozási és

 marketingszolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva.

  41    Nevelés; szakmai képzés.
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 ( 111 )  240.137

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 01678

 ( 220 )  2022.06.28.

 ( 732 )  Kádas Gábor Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ingatlanügyletek, ingatlanokkal kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi

 adminisztráció; irodai munka, üzleti tanácsadás és konzultáció.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások, biztosítás; pénzügyi

 ügyletek, befektetés, hitel; valutaügyletek; ingatlanügyletek, ingatlanközvetítés.

 43    Vendéglátás (élelmezés), éttermi és bár szolgáltatások; szálláshely szolgáltatások, időleges szállásadás,

 üdülőhelyi szállásadás.

 ( 111 )  240.138

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 02144

 ( 220 )  2022.08.19.

 ( 732 )  Tellus Manufaktúra Kft., Süttő (HU)

 ( 541 )  VERZSÜNÁDÉ

 ( 511 )  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes

koktélok, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok, alkoholmentes, izotóniás italok, méz alapú alkoholmentes italok,

 mustok, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz, üdítőitalok.

 ( 111 )  240.139

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 02254

 ( 220 )  2022.08.30.

 ( 732 )  Dr. Jungmayer Louis Joseph, Budapest (HU)

 ( 541 )  MU Underground

 ( 511 )  9    Hangfelvétel-hordozók; letölthető hangfelvételek; CD-k.

  25    Pólók; sapkák; ruházati cikkek.

  41    Zenei produkciók; zenei koncertek.

 ( 111 )  240.140

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 02256

 ( 220 )  2022.09.01.

 ( 732 )  SANIMIX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Arcgőzölő készülékek [szaunák]; bidék; bojlerek, kazánok [kivéve gépek részei]; csapok; csapok
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[vízcsapok] csövekhez; csillárok; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromos fűtőberendezések; elektromos

kisülési csövek világításra; elektromos lámpák; fénycsövek világításra; fény diffúzorok; foglalatok elektromos

lámpákhoz; fürdőkádak (1); fürdőkádak (2); fürdőszobai melegítők; fürdőszobai vízvezeték szerelvények;

fürdőszoba szerelvények; fűtőberendezések [víz]; gömblámpák; hidromasszázs fürdőberendezések;

hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére; ívlámpák;

izzószálas égők; kádak ülőfürdőkhöz; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; kézszárító készülékek mosdókba;

lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak; lámpák; lámpaüvegek (1); lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (3);

mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; mosdókagylók [szaniter berendezések részei]; mosogatók, mosdók;

piszoárok [szaniter berendezések]; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok, fűtőtestek

központi fűtéshez; SPA kádak, hidromasszázs kádak; szauna berendezések; terápiás lámpák, nem gyógyászati

célokra; toalettek [WC-k]; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; vécékagylók; vécéülőkék; világító

berendezések és készülékek; villanykörték (1); villanykörték (2); vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések

 (1); vízelosztó berendezések (2); WC-vízöblítő tartályok; zuhanyok.

 ( 111 )  240.141

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 02257

 ( 220 )  2022.09.01.

 ( 732 )  Schrott Regina Adrienn, Szatymaz (HU)

 ( 541 )  Bubu & Mimi

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

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

 ( 111 )  240.142

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 00592

 ( 220 )  2022.03.01.

 ( 732 )  Megoldás Mozgalom, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bajusz Krisztina Ilona, Budapest

  

( 546 )

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

szolgáltatások; politikai közvélemény-kutatás; politikai munkavállalók toborzása; politikai önkéntesek toborzása;

 politikai statisztikák összeállítása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; földbirtok-politikával

kapcsolatos oktatást biztosító szolgáltatások; földbirtok-politikával kapcsolatos workshopokat [műhelyeket]

biztosító oktatási szolgáltatások; politikai beszédek írása; politikai beszédre való felkészítés és coaching; politikai

 vitára való felkészítés és coaching.

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

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs

szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai

 összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 111 )  240.143

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 00593

 ( 220 )  2022.03.01.

 ( 732 )  Megoldás Mozgalom, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Bajusz Krisztina Ilona, Budapest

  

( 546 )

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

szolgáltatások; politikai közvélemény-kutatás; politikai munkavállalók toborzása; politikai önkéntesek toborzása;

 politikai statisztikák összeállítása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; politikai beszédek írása;

 politikai beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való felkészítés és coaching.

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

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs

szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai

 összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 111 )  240.144

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 00594

 ( 220 )  2022.03.01.

 ( 732 )  Megoldás Mozgalom, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bajusz Krisztina Ilona, Budapest

  

( 546 )

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

szolgáltatások; politikai közvélemény-kutatás; politikai munkavállalók toborzása; politikai önkéntesek toborzása;

 politikai statisztikák összeállítása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; politikai beszédek írása;

 politikai beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való felkészítés és coaching.

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

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs

szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai

 összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 111 )  240.145

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 00596

 ( 220 )  2022.03.01.

 ( 732 )  Megoldás Mozgalom, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bajusz Krisztina Ilona, Budapest

  

( 546 )

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

szolgáltatások; politikai közvélemény-kutatás; politikai munkavállalók toborzása; politikai önkéntesek toborzása;

 politikai statisztikák összeállítása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; politikai beszédek írása;

 politikai beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való felkészítés és coaching.
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 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; politikai

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs

szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai

 összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 111 )  240.146

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 01442

 ( 220 )  2022.06.01.

 ( 732 )  Kerékgyártó Edina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vásárhelyi és Bodoki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  44    Művészeti terápia; táncterápia.

 ( 111 )  240.147

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 01443

 ( 220 )  2022.06.01.

 ( 732 )  Kerékgyártó Edina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vásárhelyi és Bodoki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  44    Művészeti terápia; táncterápia.

 ( 111 )  240.148

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 01454

 ( 220 )  2022.06.01.

 ( 732 )  Mindennapi Lendület Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Mindennapi Lendület
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 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra; táplálékkiegészítők emberi fogyasztásra; tápanyagadalékok emberi

fogyasztásra; vitaminkészítmények emberi fogyasztásra; ásványi anyagok emberi fogyasztásra; aminosavak

 emberi fogyasztásra; antioxidánsok emberi fogyasztásra; gyógynövények emberi fogyasztásra.

 9    Videofilmek; videocastok; videofelvételek; rögzített videók.

 28    Sportcikkek és felszerelések; sportcikkekhez kialakított tokok; felszerelések sportoláshoz és testedzéshez;

játékszerek, játékok és játéktárgyak; fitness labdák; fitnesz gépek; fizikai erőnlét elérésére szolgáló berendezések

 [nem orvosi használatra]; hasizom erősítő eszközök; labdák, mint sportcikkek; lábsúlyok testedzéshez.

 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,

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

 üzletvezetési tanácsadás.

 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); know-how átadása (képzés); kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás biztosítása; szakmai

átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; 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]; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; erősítő és

kondicionáló edzés; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények

biztosítása; élő sportesemények lebonyolítása; fitnesz klub szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz

tanácsadás; fitnesz órák vezetése; fitneszedzési szolgáltatások; fitneszközpontok működtetése; 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; fitnesztréninggel kapcsolatos információk

rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; videorögzítés; videofilmgyártás; videók, videofelvételek

készítése; videók gyártása; videofilmek bemutatása; videostúdiók szolgáltatásai; videoszalagok vágása;

videókönyvtári szolgáltatások; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; video- és DVD-filmgyártás; szórakoztatási célú

 filmgyártás.

 ( 111 )  240.149

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 01563

 ( 220 )  2022.06.15.

 ( 732 )  Czefernek Péter, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tonhalfutár

 ( 511 )  35    Élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; halból készített élelmiszertermékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

halból készült hűtött ételekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; halpástétomokkal kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; tonhalkonzervekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  240.150
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 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 02051

 ( 220 )  2022.08.09.

 ( 732 )  Forte Network Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Prédl Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pizza Forte

 ( 511 )  16    Csomagolásra szolgáló kartondobozok; csomagolásra szolgáló papírdobozok; csomagolóanyag kartonból;

csomagolóanyagok; csomagolóanyagok élelmiszerekhez; csomagolóanyagok kartonból; papírból készült

nyomtatott csomagolóanyagok; ételcsomagoló papír; karton- vagy papírdobozok; hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból; kartonból készült pizzás dobozok; kartondobozok; kartondobozok csomagoláshoz; kartondobozok

csomagolásra; kartondobozok szállításhoz való csomagolásra; élelmiszer csomagolások részeként értékesített

nyomtatott receptek; étlapok; nyomtatott étlapok; reklámfeliratok kartonból; reklámfeliratok papírból; plakátok,

 falragaszok papírból vagy kartonból; nyomtatott hirdetések; nyomtatott szórólapok; szórólapok.

 30    Calzone; elkészített pizzaételek; előkészített pizzák; elősütött pizzalapok; fagyasztott pizzaalapok; friss

pizzák; nyers pizzák; pizza; pizza alapok; pizzaalapok; pizzalapok; pizzafűszerek; pizzaszószok; szószok pizzára;

tészta pizza készítéshez, pizzatészta; pizzatészták; csokoládé alapú termékek; csokoládédesszertek; gyümölcsös

sütemények/torták; gyümölcsös sütemények; gyümölcsös édességek; majonéz; majonéz alapú szószok; mártások

[ehető]; kevert mártások; fűszeres mártások; fűszernövényes mártások; szószok [ízesítőszerek, fűszeres

mártások]; öntetek, szószok; fogyasztásra kész desszertek [cukrászsütemények]; profiterol; ketchup; ketchup

 [szósz]; ketchupok; majonéz és ketchup alapú kenhető készítmények; paradicsom ketchup; pudingok.

 43    Vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; éttermi foglalási

szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és

italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; éttermi szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos

szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása;

ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban;

ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítési szolgáltatások; pizzériák; salátabárok;

szolgáltatások ételek biztosításához; ételrendelési szolgáltatások; gyorséttermi szolgáltatások; elviteli rendszerű

 gyorséttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  240.151

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 02052

 ( 220 )  2022.08.10.

 ( 732 )  Módos Imre Épületasztalos-ipari Egyéni Cég, Beled (HU)

 ( 541 )  Ablak a természetből

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; hordozható épületek,

 nem fémből; emlékművek nem fémből.

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

 ( 111 )  240.152

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 02053

 ( 220 )  2022.08.10.

 ( 732 )  Módos Imre Épületasztalos-ipari Egyéni Cég, Beled (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; hordozható épületek,
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 nem fémből; emlékművek nem fémből.

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

 ( 111 )  240.153

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 02054

 ( 220 )  2022.08.10.

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

 ( 740 )  Dr. Tenyér Barbara Nóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

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

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

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

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

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

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

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

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

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

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

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

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

üzemeltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; fitnesz órák vezetése; helyfoglalás

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

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

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

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

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

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

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

szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások

bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető

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

videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést

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

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

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

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

szolgáltatások; show-műsorok készítése; rádiós szórakoztatás; show-műsorok szervezése (impresszáriók

szolgáltatásai); sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
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szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; személyi edző szolgáltatások (fitnesz edzés); stúdiószolgáltatások; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési

szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási

információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); táboroztatás; televíziós

szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra;

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

mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés;

videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;

világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós

stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés; tolmács szolgáltatások;

 tréningszimulátorok bérbeadása.

 ( 111 )  240.154

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 02131

 ( 220 )  2022.08.18.

 ( 732 )  3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  DR. SIMALA ZOLTÁN Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  3E Csoport

 ( 511 )  37    Elektronikus úton történő építkezési információszolgáltatás; építésfelügyelettel kapcsolatos konzultáció;

építési tanácsadó szolgáltatások; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építési tárgyú információk

biztosítása; építési tárgyú információk; építkezéshez kapcsolódó konzultáció; építkezéshez kapcsolódó

információszolgáltatás; építkezési szaktanácsadás; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;

építőiparral kapcsolatos információk nyújtása; épületek átépítésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

épületek építésével kapcsolatos információs szolgáltatások; épületek építésével kapcsolatos online

információszolgáltatás; épületek és más szerkezetek építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; épületek

felújításával kapcsolatos információszolgáltatás; épületek lebontásához kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások;

épületek lebontásával kapcsolatos információszolgáltatás; épületek újjáépítésével kapcsolatos

információszolgáltatás; helyszíni építési projekt-menedzselési szolgáltatások; ingatlanprojektekhez kapcsolódó

építkezésfelügyeleti szolgáltatások; lakóépületekre és építkezésre vonatkozó szaktanácsadás; mélyépítési,

 építőmérnöki tanácsadás.

 42    Építészeti és mérnöki szolgáltatások; építőmérnöki konzultációs szolgáltatások; építőmérnöki tervezési

szolgáltatások; építőmérnöki rajzolási szolgáltatások; építőmérnöki munkákhoz kapcsolódó formatervezési

szolgáltatások; építőmérnöki tevékenységgel kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások; magasépítéssel

kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások; mérnöki projektmenedzsment szolgáltatások; mérnöki

projekttanulmányok; mérnöki tanácsadó szolgáltatások; mérnöki tervezés és konzultáció; mérnökök által végzett

értékelések technológiai területeken; tanácsadás a távközlési mérnöki tevékenység területén; tanácsadási

szolgáltatások mérnöki tervezéssel kapcsolatban; tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció; terméktervezéshez

kapcsolódó szaktanácsadói szolgáltatások; építési tervekkel, projektekkel kapcsolatos, számítógéppel segített

tervezési szolgáltatások; építészethez kapcsolódó számítógéppel támogatott tervezési szolgáltatások; építészeti

konzultáció; építészeti szaktanácsadás; építészeti szolgáltatások; építészeti tanácsadó szolgáltatások; építészeti

tervek készítése; építészeti tervezés; építészeti tervezési szolgáltatások; építészeti tervezéssel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; építészeti tervező szolgáltatások; építészeti tervrajzok készítésével kapcsolatos

konzultáció; építészettel kapcsolatos szaktanácsadás; konzultációs szolgáltatások az építészettel kapcsolatban;

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

 kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások helyiségek tervezésével kapcsolatban.

 ( 111 )  240.155

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 02132

 ( 220 )  2022.08.19.

 ( 732 )  Yadea Technology Group Co., Ltd., Wuxi City (CN)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Navigációs eszközök; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; visszapillantó kamerák járművekhez;

feszültségszabályozók járművekhez; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok, kábelek];

elektromos átalakítók; fejvédő eszközök; betörésgátló riasztókészülékek; elektromos zárak; elektromos

 akkumulátorok járművekhez.

 12    Elektromos kerékpárok; kerékpárok; motorkerékpárok; motoros robogók; mopedek; elektromos járművek;

villanymotorok, elektromotorok szárazföldi járművekhez; robogók mozgáskorlátozottaknak; motorkerékpár

motorok; triciklik; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök, járművek; távirányítós járművek,

nem játékszerek; gumiabroncsok járműkerekekhez; gépkocsik; kerekek szárazföldi járművekhez; nyergek

motorkerékpárokhoz; vázak motorkerékpárokhoz; háromkerekű áruszállító kerékpárok; gumiabroncs köpenyek;

 motorok szárazföldi járművekhez.

 35    Online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

kereskedelmi információs ügynökségek; import-export ügynökségek; értékesítési promóciós szolgáltatások;

marketing szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; konzultáció

személyzeti kérdésekben; vásárlási megrendelések ügyintézése; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai

 készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  240.156

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 02247

 ( 220 )  2022.08.31.

 ( 732 )  Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FUNNY FINGER

 ( 511 )   30    Fagylalt, jégkrém, sorbetek, jégkásák, édességek fagyasztott formában.

 ( 111 )  240.157

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 02249

 ( 220 )  2022.08.31.

 ( 732 )  NETVESTOR Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

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).

 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.

 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].

 32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

 ( 111 )  240.158

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 02250

 ( 220 )  2022.08.31.

 ( 732 )  Dr. Kotnyek Balázs, Tótszerdahely (HU)

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

 ( 541 )  VAWIBAG

 ( 511 )  22    Zsákok; csomagoló zsákok textilanyagokból; műanyag csomagoló zsákok; kültéri vázák és más kültéri

dekorációk bevonására szolgáló zsákok; kültéri vázák és más kültéri dekorációk téli védelmére szolgáló zsákok;

zsákok időjárásálló tárolásra; védőhuzatok kültéri dekorációkhoz [nem formára alakított]; ponyva jellegű

 burkolatok; vízhatlan ponyvák.

 ( 111 )  240.159

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 02259

 ( 220 )  2022.09.01.

 ( 732 )  Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Koczkás János Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Biztonságos közúti közlekedéssel kapcsolatos képzés; közlekedésbiztonsággal kapcsolatos oktatási
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 szolgáltatások; közlekedésbiztonsági oktatás.

 ( 111 )  240.160

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 02260

 ( 220 )  2022.09.01.

 ( 732 )  Böröczky-Asztalos Ágnes, Balatonszemes (HU)

 ( 740 )  Dr. Sudár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások.

 ( 111 )  240.161

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 210 )  M 22 02405

 ( 220 )  2022.09.19.

 ( 732 )  Pannon Egyetem, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Gál és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  240.162

 ( 151 )  2023.02.16.

 ( 210 )  M 22 02134

 ( 220 )  2022.08.19.

 ( 732 )  Schifter Gergely, Kiskutas (HU)

 Zubor Ármin, Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 )  The Cabinns

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

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

 ( 111 )  240.163

 ( 151 )  2023.02.16.

 ( 210 )  M 22 01700

 ( 220 )  2018.11.14.

 ( 732 )  V4 Holding, a.s., Čadca (SK)

 ( 740 )  V4 Legal Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti könyvvizsgálat; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; mérlegképes könyvelés; menedzsment

elszámolással kapcsolatos szolgáltatások; költségek könyvelése; könyvviteli és számviteli szolgáltatások;

adótervezés [könyvelés]; számítógépes könyvelés; számviteli, könyvelési szolgáltatások; adóbevallások

elkészítése [könyvelés]; üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti mérlegek elkészítése;

könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; adóügyi konzultáció; adózással kapcsolatos könyvelési tanácsadás;

adóbevallások elkészítésével kapcsolatos könyvelési tanácsadás; fúziókkal és felvásárlással kapcsolatos

könyvelési szolgáltatások; adóvisszatérítési tanácsadó szolgáltatások [könyvelés]; könyveléssel kapcsolatos

 konzultáció és információnyújtás; könyveléssel kapcsolatos szaktanácsadói és tájékoztató szolgáltatások.

 ( 111 )  240.165

 ( 151 )  2023.02.16.

 ( 210 )  M 22 00598

 ( 220 )  2022.03.01.

 ( 732 )  Deichmann SE, Essen (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Lábbelik, cipők; talpak lábbelikhez.

 35    Ruházkodással, lábbelikkel, cipőkkel, fejfedőkkel, utazótáskákkal, bőröndökkel, táskákkal, pénztárcákkal és

más hordozóeszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással, lábbelikkel, cipőkkel,

fejfedőkkel, utazótáskákkal, bőröndökkel, táskákkal, pénztárcákkal és más hordozóeszközökkel kapcsolatos

online kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással, lábbelikkel, cipőkkel, fejfedőkkel, utazótáskákkal,

bőröndökkel, táskákkal, pénztárcákkal és más hordozóeszközökkel kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi

szolgáltatások; ruházkodással, lábbelikkel, cipőkkel, fejfedőkkel, utazótáskákkal, bőröndökkel, táskákkal,

pénztárcákkal és más hordozóeszközökkel kapcsolatos áruk összeállítása és bemutatása, lehetővé téve az ügyfelek

számára az ilyen áruk kényelmes megtekintését és megvásárlását; reklám, marketing és promóciós szolgáltatások.

 ( 111 )  240.166

 ( 151 )  2023.02.16.

 ( 210 )  M 22 00597

 ( 220 )  2022.03.01.

 ( 732 )  Deichmann SE, Essen (DE)

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

 ( 541 )  Deichmann, mert szeretjük a cipőket

 ( 511 )   25    Lábbelik, cipők; talpak lábbelikhez.

 35    Ruházkodással, lábbelikkel, cipőkkel, fejfedőkkel, utazótáskákkal, bőröndökkel, táskákkal, pénztárcákkal és

más hordozóeszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással, lábbelikkel, cipőkkel,

fejfedőkkel, utazótáskákkal, bőröndökkel, táskákkal, pénztárcákkal és más hordozóeszközökkel kapcsolatos

online kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással, lábbelikkel, cipőkkel, fejfedőkkel, utazótáskákkal,

bőröndökkel, táskákkal, pénztárcákkal és más hordozóeszközökkel kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi

szolgáltatások; ruházkodással, lábbelikkel, cipőkkel, fejfedőkkel, utazótáskákkal, bőröndökkel, táskákkal,

pénztárcákkal és más hordozóeszközökkel kapcsolatos áruk összeállítása és bemutatása, lehetővé téve az ügyfelek

számára az ilyen áruk kényelmes megtekintését és megvásárlását; reklám, marketing és promóciós szolgáltatások.
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 ( 111 )  240.177

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 210 )  M 22 02064

 ( 220 )  2022.08.10.

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

 ( 740 )  Dr. Tenyér Barbara Nóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajakrúzsok; állatsamponok [nem gyógyszeres állatkozmetikai készítmények]; aloe vera készítmények

kozmetikai célokra; ámbra [illatszer]; ammónia [tisztítószer]; antisztatikus szárítólapok; antisztatikus termékek

háztartási használatra; arcpúder; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; bajuszviaszok; balzsamok nem

gyógyászati célokra; basma [kozmetikai színező]; bergamottolaj; borotválkozás utáni arcszeszek;

borotvaszappan; borotvaszíj paszták; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő krémek;

bőrkonzerváló szerek [fényesítők, fényezők]; cédrusolaj; cipészviasz; cipőkrémek; cipőkrémek, cipőfényezők;

cipő viaszok, waxok; csillagánizs esszencia; csiszolókő; csiszolópapír; csiszolóvászon; csúszásgátló folyadékok

padlókhoz; csúszásgátló viasz padlókhoz; dekormatricák kozmetikai használatra; dezodoráló szappan; dezodorok

emberi használatra vagy állatoknak; dezodorok házi kedvenceknek; dobozos sűrített levegő tisztítási és

portalanítási célokra; dörzsölő szerek; ékszerész csiszolópor [vörös vas-oxid]; eldobható, gőzzel melegített

maszkok, nem gyógyászati célokra; esszenciális citromolaj; esszenciális olajok; éterikus esszenciák; fajdbogyó

olaj; fátyolmaszkok kozmetikai célokra; fehérítő készítmények [színtelenítők] háztartási célokra; fehérítő sók;

fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; fehérítő szóda; fém-karbidok [csiszolószerek]; fényesítő

szerek, fényező szerek; fényezőszerek bútorokhoz és padlóhoz; fitokozmetikai készítmények; fogfehérítő csíkok;

fogfehérítő zselék; fogkrémek; fogpaszta; fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények; fogprotézis polírozó

készítmények; folteltávolító, folttisztító készítmények; folyékony latex testfesték kozmetikai célokra; fürdősók

nem gyógyászati használatra; fürdőtea kozmetikai célokra; füstölő; füstölő készítmények [illatszerek]; gerániol;

gyémántpor [csiszolószer]; gyermekkozmetikai cikkek; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; habkő,

horzsakő; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok; hajegyenesítő készítmények; hajfestékek, hajszínezők;

hajhullámosító készítmények; hajspray; heliotropin; henna [kozmetikai festék]; hidrogén-peroxid kozmetikai

célokra; hintőpor, pipere célokra; hűtőspray-k kozmetikai célokra; hüvelyöblítő készítmények személyes higiéniai

vagy dezodorálási célra [piperecikkek]; hüvelyöblítők személyi higiéniai vagy szagtalanítási célokra; illatosított

fa; illatszer készítmények; illóolaj-alapú krémek aromaterápiás alkalmazásra; illóolajok aromaterápiás

használatra; illóolajok, mint ételízesítők; intim lemosók személyi higiéniai célokra, nem gyógyszeres; ionon

[illatszergyártás]; iszapolt kréta [mészfesték]; ízesítők, aromák italokhoz [illóolajok]; izzadásgátló piperecikkek;

izzadásgátló szappan; javelle-víz [vizes nátrium-hipoklorit]; jázminolaj; kékítő mosáshoz; keményítő glazúr, máz

mosáshoz; keményítő mosodai, mosási célokra; kenőcsök kozmetikai célokra; készítmények borotválkozáshoz;

készítmények növények leveleinek csillogóvá tételére; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló készítmények];

kollagénkészítmények kozmetikai célokra; korund [csiszolószer]; kozmetikai célú folyadékok, oldatok;

kozmetikai festékek; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai

készítmények fürdőkhöz; kozmetikai készletek; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai pecsétek,

töltve; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok

szemöldökhöz; kölnivíz; körömápoló készítmények; köröm csillám; körömdíszítő matricák; körömlakk lemosó;

körömlakkok; kötszerek körömépítéshez; krémek bőrökhöz; kréta tisztításra; lábizzadásgátló szappanok;

lakkeltávolító termékek, lakklemosók; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz; leheletfrissítő

készítmények személyes higiéniához; leheletfrissítő lapocskák; leheletfrissítő spray; levegőillatosító

készítmények; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej kozmetikai használatra;

masszázsgyertyák kozmetikai célokra; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra; menta esszencia
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[illóolaj]; menta illatszerekhez; micellás víz; mosodai áztatószerek; mosodai fehérítők; mosodai fényezőszer;

mosodai készítmények; mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra;

mosószerrel impregnált ruhák tisztításra; mosószóda tisztításhoz; műkörmök; műszempillák; nád diffúzorok

légfrissítőkhöz; naptejek; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nátronlúg, mosószóda; nem

gyógyhatású fürdőkészítmények; neutralizálók tartóshullámhoz [dauerhez]; olajok kozmetikai célokra; olajok

parfümökhöz és illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; olajok tisztítási célokra;

összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; padlóviasz eltávolítók [súrolószerek]; parfümvizek,

illatosított vizek; parkettviasz; petróleumzselé kozmetikai célokra; pézsma [illatszer]; polírozó, fényesítő krémek;

polírozó készítmények; polírozó kövek; polírpapír; potpurrik; ragasztószerek kozmetikai használatra;

ragasztószerek műhajak rögzítéséhez; ragasztószerek műszempillákhoz; rózsaolaj; rozsdaeltávolítók;

ruhaillatosító zacskók, tasakok; rúzstokok; samponok; simítószerek [keményítés]; smink; sminkeltávolító

készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító készítményekkel átitatott vattapamacsok; sminkeltávolító,

sminklemosó készítmények; súroló oldatok; süteményízesítők [illóolajok]; szabóviasz; szafrol; szájvizek, nem

gyógyászati célra; szakáll színezők; szappan; szappanfa kéreg mosáshoz; száraz samponok; szárítószerek

mosogatógépekbe; szélvédő tisztító folyadékok; szemhéjduplázó tapaszok; szemöblítők, nem gyógyászati

használatra; szemöldökceruzák; szempillaspirál; szilícium-karbid [csiszolószer]; színélénkítő vegyszerek

háztartási használatra [mosás]; színeltávolító készítmények; színezékek pipere használatra; színvesztést megelőző

mosólapok; szőrtelenítő gyanta; szőrtelenítők; tapétatisztító szerek, készítmények; terpének [esszencia olajok];

terpentinolaj zsírtalanításra; terpentin zsírtalanításhoz; testápolási cikkek; testcsillám; testfestékek

(kozmetikumok); textíliák színének élénkítésére szolgáló szappanok; textilpuhító szerek mosáshoz; timsók

[vérzéscsillapítók]; tisztítókészítményekkel átitatott babatörlőkendők; tisztítószerek háztartási használatra;

tisztítótabletták kávéfőzőkhöz; tisztító tejek kozmetikai használatra; tonikok kozmetikai használatra;

tömjénrudak; tripoli kő polírozáshoz; üvegszövet [csiszolóanyag]; vatta kozmetikai használatra; vattapálcikák

kozmetikai célokra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra; vegytisztító készítmények; viasz kockák

[illatosító készítmények]; viasz parkettához; virágkivonatok [illatszerek]; vízkőeltávolító készítmények háztartási

célokra; vulkáni hamu tisztításra; zselés szempárnák kozmetikai célokra; zsírok kozmetikai célokra; zsírtalanítók,

 nem gyártási folyamatokhoz.

5    Bébiételek; állatpelenkák; biológiai készítmények állatorvosi célokra; biológiai készítmények orvosi célokra;

dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; egészségügyi fehérneműk; egészségügyi nedvszívó nadrágok

inkontinenciában szenvedőknek; eldobható nedvszívó betétek házi kedvencek ketreceibe; eldobható otthoni

szobatisztaságra szoktató szőnyegek háziállatok számára; eldobható pelenkázóalátétek babáknak; eldobható

úszópelenkák csecsemők számára; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fogamzásgátló szivacsok; kötszerek;

kötszer, mullpólya, sebkötő géz; kúpok (végbél- vagy hüvely -); melltartóbetét szoptatáshoz; menstruációs

 betétek; nadrágpelenkák babáknak; sebtapaszok; tamponok.

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

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

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

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

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

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

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

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

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

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

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

filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési

célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése;

golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M459



szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

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

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

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

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

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

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

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

szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások

bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető

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

videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést

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

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

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

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

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

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;

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

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások

(fitnesz edzés); rádiós szórakoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése;

szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások;

színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk;

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

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

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

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

kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 111 )  240.178

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 210 )  M 22 00952

 ( 220 )  2022.04.10.

 ( 732 )  Fülöp Zoltán Elek, Göd (HU)

  

( 546 )

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

 pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 41    Szakmai képzés; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, web-es újságok megjelentetése;

könyvkiadás; oktatás; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és televízió-műsorok

 készítése; oktatási tárgyú információk; online, nem letölthető videók biztosítása.

 ( 111 )  240.179

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 210 )  M 22 00825
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 ( 220 )  2022.03.28.

 ( 732 )  Dr. Apponyi Dániel, Budapest (HU)

 ( 541 )  Apponyi és Társai

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; ügyvédi tevékenység; jogi tanácsadás; jogi képviselet ellátása; okiratszerkesztés és

-ellenjegyzés; adatvédelmi jogi szolgáltatások; adójogi szolgáltatások; adózással kapcsolatos jogi tanácsadás;

alternatív vitarendezési szolgáltatások (jogi szolgáltatások); bankjogi szolgáltatások; békéltetési szolgáltatások

(jogi szolgáltatások); biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából;

büntetőeljárásban védelem ellátása; büntetőjogi tanácsadás; cégalapítási szolgáltatások; civiljogi szervezetekkel

kapcsolatos jogi szolgáltatások; családjogi szolgáltatások; domain nevek átruházásával kapcsolatos

szolgáltatások; domain nevek regisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; domain nevekkel kapcsolatos

tanácsadás; elektronikus okirati formába alakítás (jogi szolgáltatások); előírásoknak való megfelelés ellenőrzése;

engedélyek jogi ügyintézése; engedélyeztetési szolgáltatások áruk gyártásához kapcsolódóan (jogi

szolgáltatások); filmekkel, televíziós műsorokkal, videókkal és zenei produkciókkal kapcsolatos járulékos jogok

hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmes, televíziós, színházi és zenei produkciókkal kapcsolatos

szerzői jog védelmére és hasznosítására vonatkozó jogi szolgáltatások; fogyasztóvédelmi joggal kapcsolatos

szolgáltatások; formatervezési mintákkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos jogi

szolgáltatások; franchise-rendszer létrehozásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; franchise-rendszerre vonatkozó

jogi tanácsadás; gazdasági jogi szolgáltatások; gazdasági társaságok működésével kapcsolatos jogi szolgáltatások;

használati mintákkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; idegenrendészeti jogi szolgáltatások; infokommunikációs

jogi szolgáltatások; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; ingatlanjogi szolgáltatások;

iparjogvédelmi oltalmi formákkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; jogi átvilágítás (due diligence); jogi

dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi információk biztosítása; jogi információk

összeállítása; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi közvetítői szolgáltatások; jogi kutatási szolgáltatások; jogi

megfelelőség ellenőrzése; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények készítése; jogi szolgáltatások

megszervezése; kereskedelmi jogi szolgáltatások; kintlévőség-kezelés; közbenjárási szolgáltatások (jogi

szolgáltatások); közbeszerzési joggal kapcsolatos szolgáltatások; közigazgatási jogi szolgáltatások;

magánnyomozói szolgáltatások; mediációs szolgáltatások; munkajogi szolgáltatások; nonprofit szervezetekkel

kapcsolatos jogi szolgáltatások; öröklési joggal kapcsolatos szolgáltatások; pályázati felhívásokkal kapcsolatos

jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás;

szabadalmak átruházásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szabadalmak feltérképezésével kapcsolatos jogi

szolgáltatások; szabadalmak használatának engedélyezésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szabadalmak

hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szabadalmak kezelése; szabadalmak megsértésével kapcsolatos

jogi szolgáltatások; szabadalmakkal kapcsolatos jogi tanácsadás; szabadalmi bejelentéssel kapcsolatos jogi

szolgáltatások; szabadalmi ügyvivői tevékenység; szabályozási ügyekkel kapcsolatos jogi tanácsadás;

szabályzatok készítése (jogi szolgáltatások); számítógépes szoftverekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi

tulajdonjogok átruházásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok használatának

engedélyezésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok kezelése; szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos jogi

szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok

védelmével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; szerződések jogi

véleményezése; szerződések készítése; szerzői és szomszédos jogok átruházásával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; szerzői és szomszédos jogok használatának engedélyezésével kapcsolatos jogi szolgáltatások;

szerzői és szomszédos jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői és szomszédos jogok

kezelése; szerzői és szomszédos jogok megsértésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői és szomszédos

jogok védelmével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői és szomszédos jogokkal kapcsolatos tanácsadás;

társasági jogi szolgáltatások; társasházi közös képviselői tevékenység (jogi szolgáltatások); tulajdonátruházási

szolgáltatások (jogi szolgáltatások); ügyvédi letétkezelés (jogi szolgáltatások); üzletvitellel kapcsolatos jogi

szolgáltatások; választottbírósági szolgáltatások; védjegybejelentéssel kapcsolatos jogi szolgáltatások; védjegyek
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átruházásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; védjegyek használatának engedélyezésével kapcsolatos jogi

szolgáltatások; védjegyek hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; védjegyek kezelése; védjegyekhez

fűződő jogok érvényesítése; védjegyekkel kapcsolatos tanácsadás; védjegy-monitoring (jogi szolgáltatások);

 végrendeletekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; versenyjogi szolgáltatások.

 ( 111 )  240.182

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 210 )  M 22 01986

 ( 220 )  2022.07.30.

 ( 732 )  Sepsi Olivér Imre, Budapest (HU)

 ( 541 )  Napi Elemózsia

 ( 511 )   38    Internet szolgáltatások lakossági és vállalati ügyfelek számára.

 ( 111 )  240.183

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 210 )  M 22 01989

 ( 220 )  2022.08.01.

 ( 732 )  Indamedia Sales Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Piros Ádám, Budapest

 ( 541 )  indaspot

 ( 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.

 ( 111 )  240.187

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 210 )  M 22 01997

 ( 220 )  2022.08.01.

 ( 732 )  Szalai Gábor, Balatonfüred (HU)

  

( 546 )

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

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

A rovat 182 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 210.277

 ( 180 ) 2023.01.17.

 ( 111 ) 210.286

 ( 180 ) 2023.01.07.

 ( 111 ) 210.397

 ( 180 ) 2023.01.22.

 ( 111 ) 210.409

 ( 180 ) 2023.01.18.

 ( 111 ) 210.469

 ( 180 ) 2023.01.16.

 ( 111 ) 210.542

 ( 180 ) 2023.01.25.

 ( 111 ) 210.544

 ( 180 ) 2023.01.25.

 ( 111 ) 210.545

 ( 180 ) 2023.01.25.

 ( 111 ) 210.573

 ( 180 ) 2023.01.14.

 ( 111 ) 210.579

 ( 180 ) 2023.01.21.

 ( 111 ) 210.589

 ( 180 ) 2023.01.22.

 ( 111 ) 210.593

 ( 180 ) 2023.01.22.

 ( 111 ) 210.611

 ( 180 ) 2023.01.02.

 ( 111 ) 210.612

 ( 180 ) 2023.01.02.

 ( 111 ) 210.613

 ( 180 ) 2023.01.02.

 ( 111 ) 210.614

 ( 180 ) 2023.01.02.
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 ( 111 ) 210.615

 ( 180 ) 2023.01.21.

 ( 111 ) 210.629

 ( 180 ) 2023.01.13.

 ( 111 ) 210.630

 ( 180 ) 2023.01.14.

 ( 111 ) 210.631

 ( 180 ) 2023.01.14.

 ( 111 ) 210.639

 ( 180 ) 2023.01.17.

 ( 111 ) 210.640

 ( 180 ) 2023.01.17.

 ( 111 ) 210.641

 ( 180 ) 2023.01.17.

 ( 111 ) 210.642

 ( 180 ) 2023.01.15.

 ( 111 ) 210.656

 ( 180 ) 2023.01.29.

 ( 111 ) 210.661

 ( 180 ) 2023.01.07.

 ( 111 ) 210.663

 ( 180 ) 2023.01.29.

 ( 111 ) 210.665

 ( 180 ) 2023.01.08.

 ( 111 ) 210.692

 ( 180 ) 2023.01.13.

 ( 111 ) 210.694

 ( 180 ) 2023.01.17.

 ( 111 ) 210.717

 ( 180 ) 2023.01.23.

 ( 111 ) 210.724

 ( 180 ) 2023.01.25.

 ( 111 ) 210.729

 ( 180 ) 2023.01.25.
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 ( 111 ) 210.754

 ( 180 ) 2023.01.15.

 ( 111 ) 210.758

 ( 180 ) 2023.01.02.

 ( 111 ) 210.762

 ( 180 ) 2023.01.21.

 ( 111 ) 210.781

 ( 180 ) 2023.01.22.

 ( 111 ) 210.782

 ( 180 ) 2023.01.22.

 ( 111 ) 210.784

 ( 180 ) 2023.01.24.

 ( 111 ) 210.793

 ( 180 ) 2023.01.24.

 ( 111 ) 210.796

 ( 180 ) 2023.01.17.

 ( 111 ) 210.802

 ( 180 ) 2023.01.17.

 ( 111 ) 210.803

 ( 180 ) 2023.01.17.

 ( 111 ) 210.804

 ( 180 ) 2023.01.17.

 ( 111 ) 210.820

 ( 180 ) 2023.01.03.

 ( 111 ) 210.821

 ( 180 ) 2023.01.28.

 ( 111 ) 210.822

 ( 180 ) 2023.01.28.

 ( 111 ) 210.848

 ( 180 ) 2023.01.30.

 ( 111 ) 210.877

 ( 180 ) 2023.01.11.

 ( 111 ) 210.878

 ( 180 ) 2023.01.09.

 ( 111 ) 210.883
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 ( 180 ) 2023.01.10.

 ( 111 ) 210.891

 ( 180 ) 2023.01.30.

 ( 111 ) 210.901

 ( 180 ) 2023.01.11.

 ( 111 ) 210.904

 ( 180 ) 2023.01.09.

 ( 111 ) 210.908

 ( 180 ) 2023.01.30.

 ( 111 ) 210.909

 ( 180 ) 2023.01.29.

 ( 111 ) 210.910

 ( 180 ) 2023.01.09.

 ( 111 ) 210.938

 ( 180 ) 2023.01.23.

 ( 111 ) 210.976

 ( 180 ) 2023.01.14.

 ( 111 ) 210.978

 ( 180 ) 2023.01.15.

 ( 111 ) 210.979

 ( 180 ) 2023.01.15.

 ( 111 ) 210.998

 ( 180 ) 2023.01.08.

 ( 111 ) 210.999

 ( 180 ) 2023.01.04.

 ( 111 ) 211.022

 ( 180 ) 2023.01.17.

 ( 111 ) 211.024

 ( 180 ) 2023.01.21.

 ( 111 ) 211.079

 ( 180 ) 2023.01.24.

 ( 111 ) 211.080

 ( 180 ) 2023.01.24.

 ( 111 ) 211.093

 ( 180 ) 2023.01.17.
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 ( 111 ) 211.123

 ( 180 ) 2023.01.03.

 ( 111 ) 211.142

 ( 180 ) 2023.01.07.

 ( 111 ) 211.152

 ( 180 ) 2023.01.25.

 ( 111 ) 211.171

 ( 180 ) 2023.01.25.

 ( 111 ) 211.179

 ( 180 ) 2023.01.22.

 ( 111 ) 211.222

 ( 180 ) 2023.01.14.

 ( 111 ) 211.449

 ( 180 ) 2023.01.29.

 ( 111 ) 211.584

 ( 180 ) 2023.01.17.

 ( 111 ) 211.822

 ( 180 ) 2023.01.29.

 ( 111 ) 211.878

 ( 180 ) 2023.01.28.

 ( 111 ) 212.177

 ( 180 ) 2023.01.29.

 ( 111 ) 212.436

 ( 180 ) 2023.01.11.

 ( 111 ) 213.105

 ( 180 ) 2023.01.10.

 ( 111 ) 226.579

 ( 180 ) 2023.01.22.

A rovat 82 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

 ( 111 ) 220.537

 ( 732 ) Unisil Hungary Szilikongyártó Kft, Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom részleges megszűnése

Védjegyoltalom részleges megszűnésének megállapítása és megújítása

 ( 111 ) 210.272

 ( 732 ) DUE Produceri Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 156 ) 2023.02.14.

 ( 111 ) 210.736

 ( 732 ) Money Moon Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 156 ) 2023.02.09.

 ( 111 ) 210.799

 ( 732 ) Money Moon Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 156 ) 2023.02.09.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  124.145

 ( 732 )  Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  137.001

 ( 732 )  Szántó Emil, Abu Dhabi 2211, United Arab Emirates (AE)

 ( 111 )  137.525

 ( 732 )  Burlington Industries, LLC, Greensboro, North Carolina (US)

 ( 111 )  137.849

 ( 732 )  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  137.875

 ( 732 )  Exide Technologies Aktiebolag, Kungälv (SE)

 ( 111 )  137.925

 ( 732 )  NONGSHIM CO., LTD., Seoul, Republic of Korea (KR)

 ( 111 )  138.545

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  138.547

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  138.551

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  138.552

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  138.555

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  138.557

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  138.560

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  138.561

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  138.562

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  138.563

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  138.564
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 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  138.694

 ( 732 )  Intercontinental Great Brands LLC, East Hanover (US)

 ( 111 )  138.748

 ( 732 )  Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, Upplands Väsby (SE)

 ( 111 )  138.814

 ( 732 )  Pinkerton Tobacco Co. LP (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Owensboro, Kentucky (US)

 ( 111 )  138.988

 ( 732 )  Regent Hospitality Worldwide, Inc. (Kajmán-szigeteken bejegyzett vállalat), Grand Cayman (KY)

 ( 111 )  139.454

 ( 732 )  Ziebart International Corporation, Troy, Michigan (US)

 ( 111 )  140.691

 ( 732 )  NONGSHIM CO., LTD., Seoul, Republic of Korea (KR)

 ( 111 )  140.756

 ( 732 )  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  140.764

 ( 732 )  ViiV Healthcare UK Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  142.001

 ( 732 )  Pinkerton Tobacco Co. LP (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Owensboro, Kentucky (US)

 ( 111 )  142.208

 ( 732 )  VINOTREP Szeszesitalgyártó és Kereskedelmi Kft., Kiskőrös (HU)

 ( 111 )  142.229

 ( 732 )  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  152.363

 ( 732 )  Pinkerton Tobacco Co. LP (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Owensboro, Kentucky (US)

 ( 111 )  176.131

 ( 732 )  Immunovet Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Kunfehértó (HU)

 ( 111 )  177.256

 ( 732 )  HAJDU Hajdúsági Ipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Téglás (HU)

 ( 111 )  177.377

 ( 732 )  FCA US LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

 ( 111 )  178.788

 ( 732 )  ConocoPhillips Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Houston, Texas (US)

 ( 111 )  179.052

 ( 732 )  Mezőkövesd Város Képviselő-testülete, Mezőkövesd (HU)
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 ( 111 )  179.093

 ( 732 )  VITUKI Hungary Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  179.221

 ( 732 )  Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)

 ( 111 )  179.388

 ( 732 )  ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Őrtilos (HU)

 ( 111 )  179.389

 ( 732 )  ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Őrtilos (HU)

 ( 111 )  179.577

 ( 732 )  Stokely-Van Camp, Inc. (Indiana állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  179.613

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  179.758

 ( 732 )  Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., Tu-Cheng City, Taipei Hsien (TW)

 ( 111 )  179.919

 ( 732 )  Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)

 ( 111 )  179.927

 ( 732 )  Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)

 ( 111 )  180.062

 ( 732 )  Shangri-La International Hotel Management Limited, Road Town, Tortola/British Virgin Islands (GB)

 ( 111 )  180.068

 ( 732 )  Shangri-La International Hotel Management Limited, Road Town, Tortola/British Virgin Islands (GB)

 ( 111 )  180.072

 ( 732 )  Shangri-La International Hotel Management Limited, Road Town, Tortola/British Virgin Islands (GB)

 ( 111 )  180.163

 ( 732 )  Árklub Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  180.272

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 111 )  180.356

 ( 732 )  Ringier Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  180.476

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

 ( 111 )  180.487

 ( 732 )  Le Sportsac, Inc., Reno, Nevada (US)
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 ( 111 )  180.997

 ( 732 )  Apple Inc., Cupertino CA (US)

 ( 111 )  181.095

 ( 732 )  Middle-earth Enterprises, LLC, Berkeley, CA 94710 (US)

 ( 111 )  181.109

 ( 732 )  United States Steel Corporation, Pittsburgh, Pennsylvania állam (US)

 ( 111 )  181.565

 ( 732 )  Lenovo PC International Limited (Hong Kong törvényei szerint létesült vállalat), Quarry Bay (HK)

 ( 111 )  181.784

 ( 732 )  Árklub Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  183.475

 ( 732 )  ELEKTRONET Zrt., Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  183.482

 ( 732 )  PizzaExpress Limited, Uxbridge, Middlesex (GB)

 ( 111 )  184.616

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

 ( 111 )  186.295

 ( 732 )  Hamu és Gyémánt Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.957

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

 ( 111 )  210.509

 ( 732 )  MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  210.713

 ( 732 )  Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Munich (DE)

 ( 111 )  210.726

 ( 732 )  BÉKER-SOFT INFORMATIKA Kft, Budapest (HU)

 ( 111 )  210.857

 ( 732 )  BHS Trans Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  211.029

 ( 732 )  Claudio Dessi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  211.083

 ( 732 )  Hajdúnánás Városi Önkormányzat, Hajdúnánás (HU)

 ( 111 )  211.177

 ( 732 )  BIOFARMA, Suresnes Cedex (FR)

 ( 111 )  211.280
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 ( 732 )  Black Care Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.316

 ( 732 )  Solvay S.A., Brussels (BE)

 ( 111 )  211.381

 ( 732 )  AERO CLUB, New Delhi (IN)

 ( 111 )  211.395

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.396

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.397

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.413

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.414

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.425

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.426

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.437

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.438

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.462

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.531

 ( 732 )  Pizza Hut International, LLC, Plano, Texas (US)

 ( 111 )  211.559

 ( 732 )  Havells India Limited, Noida - 201304 UP (IN)

 ( 111 )  211.560

 ( 732 )  Havells India Limited, Noida - 201304 UP (IN)

 ( 111 )  211.569

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.570

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  211.571

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.577

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.578

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.579

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.586

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.590

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.591

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.596

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.597

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.598

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.599

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.604

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.610

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.616

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.620

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.633

 ( 732 )  Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)

 ( 111 )  211.672

 ( 732 )  M-Sector Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
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 ( 111 )  211.818

 ( 732 )  ProteoScientia Kutatási és Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság, Cserhátszentiván (HU)

 ( 111 )  211.921

 ( 732 )  Kőmezei Rezső, Budapest (HU)

 ( 111 )  211.923

 ( 732 )  Fibi András, Debrecen (HU)

 ( 111 )  211.938

 ( 732 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.958

 ( 732 )  Kőmezei Rezső, Budapest (HU)

 ( 111 )  211.993

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 111 )  212.089

 ( 732 )  Samato Kft., Sellye (HU)

 ( 111 )  212.217

 ( 732 )  DP Drinks Professional Distribution Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.441

 ( 732 )  Imsys Mérnöki Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.548

 ( 732 )  Cityvet Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  213.062

 ( 732 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)

A rovat 114 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás/Jogutódlás és képviseleti megbízás

 ( 111 )  117.557

 ( 732 )  Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo (JP)

 ( 111 )  127.437

 ( 732 )  Hilton Worldwide Manage Limited, Watford WD24 4QQ (GB)

 ( 111 )  127.688

 ( 732 )  Hilton Worldwide Manage Limited, Watford WD24 4QQ (GB)

 ( 111 )  130.875

 ( 732 )  Hilton Worldwide Manage Limited, Watford WD24 4QQ (GB)

 ( 111 )  130.876

 ( 732 )  Hilton Worldwide Manage Limited, Watford WD24 4QQ (GB)

 ( 111 )  133.147

 ( 732 )  Hilton Worldwide Manage Limited, Watford WD24 4QQ (GB)

 ( 111 )  134.162

 ( 732 )  Trademarks Grupo Modelo, S. de R.L. de C.V., 11650 Mexico City (MX)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  136.398

 ( 732 )  Hilton Worldwide Manage Limited, Watford WD24 4QQ (GB)

 ( 111 )  136.399

 ( 732 )  Hilton Worldwide Manage Limited, Watford WD24 4QQ (GB)

 ( 111 )  137.252

 ( 732 )  Trademarks Grupo Modelo, S. de R.L. de C.V., 11650 Mexico City (MX)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  137.903

 ( 732 )  Tenneco Inc., Lake Forest, Illinois (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  137.904

 ( 732 )  Tenneco Inc., Lake Forest, Illinois (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  147.297

 ( 732 )  Trademarks Grupo Modelo, S. de R.L. de C.V., 11650 Mexico City (MX)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  150.310

 ( 732 )  Hilton Worldwide Manage Limited, Watford WD24 4QQ (GB)
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 ( 111 )  166.827

 ( 732 )  Harley-Davidson Motor Company Inc., Milwaukee (US)

 ( 111 )  170.875

 ( 732 )  Harley-Davidson Motor Company Inc., Milwaukee (US)

 ( 111 )  170.878

 ( 732 )  Harley-Davidson Motor Company Inc., Milwaukee (US)

 ( 111 )  170.883

 ( 732 )  Harley-Davidson Motor Company Inc., Milwaukee (US)

 ( 111 )  172.079

 ( 732 )  Hilton Worldwide Manage Limited, Watford WD24 4QQ (GB)

 ( 111 )  173.931

 ( 732 )  Mondelez Hellas S.A., Metamorfosi Attiki (GR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  173.938

 ( 732 )  Mondelez Hellas S.A., Metamorfosi Attiki (GR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  173.940

 ( 732 )  Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)

 ( 111 )  174.912

 ( 732 )  Mondelez Hellas S.A., Metamorfosi Attiki (GR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  175.044

 ( 732 )  Mondelez Hellas S.A., Metamorfosi Attiki (GR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  180.025

 ( 732 )  Trademarks Grupo Modelo, S. de R.L. de C.V., 11650 Mexico City (MX)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  180.057

 ( 732 )  Harley-Davidson Motor Company Inc., Milwaukee (US)

 ( 111 )  180.860

 ( 732 )  Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)

 ( 111 )  182.389

 ( 732 )  Mondelez Hellas S.A., Metamorfosi Attiki (GR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  195.864

 ( 732 )  Hilton Worldwide Manage Limited, Watford WD24 4QQ (GB)
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 ( 111 )  197.439

 ( 732 )  Mondelez Hellas S.A., Metamorfosi Attiki (GR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  212.380

 ( 732 )  Mito Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  212.381

 ( 732 )  Mito Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  213.668

 ( 732 )  Schóbert Réka, Szentendre (HU)

 ( 111 )  214.642

 ( 732 )  Hilton Worldwide Manage Limited, Watford WD24 4QQ (GB)

 ( 111 )  215.521

 ( 732 )  BLK DNM Brands AB, Stockholm (SE)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  215.522

 ( 732 )  BLK DNM Brands AB, Stockholm (SE)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  222.608

 ( 732 )  ITV Studios Limited, London (GB)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  222.822

 ( 732 )  Hilton Worldwide Manage Limited, Watford WD24 4QQ (GB)

 ( 111 )  223.278

 ( 732 )  Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  224.593

 ( 732 )  Schóbert Réka, Szentendre (HU)

 ( 111 )  224.594

 ( 732 )  Schóbert Réka, Szentendre (HU)

 ( 111 )  226.807

 ( 732 )  Schóbert Réka, Szentendre (HU)

 ( 111 )  227.234

 ( 732 )  Schóbert Réka, Szentendre (HU)

 ( 111 )  230.629

 ( 732 )  ITV Studios Limited, London (GB)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  238.182
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 ( 732 )  Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

A rovat 45 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  130.712

 ( 732 )  LEGO Juris A/S, Billund (DK)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  130.713

 ( 732 )  LEGO Juris A/S, Billund (DK)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  130.714

 ( 732 )  LEGO Juris A/S, Billund (DK)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  130.715

 ( 732 )  LEGO Juris A/S, Billund (DK)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  130.716

 ( 732 )  LEGO Juris A/S, Billund (DK)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  138.988

 ( 732 )  Regent Hospitality Worldwide, Inc. (Kajmán-szigeteken bejegyzett vállalat), Grand Cayman (KY)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  179.577

 ( 732 )  Stokely-Van Camp, Inc. (Indiana állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  180.476

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

 ( 740 )  Dr. Kapossy Gizella ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  184.616

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

 ( 740 )  Dr. Kapossy Gizella ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  186.444

 ( 732 )  Apple Inc., Cupertino CA (US)

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

 ( 111 )  211.177

 ( 732 )  BIOFARMA, Suresnes Cedex (FR)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Fehérváry Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 111 )  211.381

 ( 732 )  AERO CLUB, New Delhi (IN)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  212.084

 ( 732 )  Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Préda Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  213.009

 ( 732 )  Merian Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 111 )  237.199

 ( 732 )  Fémalk Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold ügyvéd, Győr

A rovat 15 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  160.600

 ( 732 )  CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., 64-600, Oborniki Wielkopolskie (PL)

 ( 111 )  172.803

 ( 732 )  CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., 64-600, Oborniki Wielkopolskie (PL)

 ( 111 )  176.131

 ( 732 )  Immunovet Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Kunfehértó (HU)

 ( 111 )  178.845

 ( 732 )  MŰFLEX Műanyagipari Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 111 )  187.322

 ( 732 )  CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., 64-600, Oborniki Wielkopolskie (PL)

 ( 111 )  202.230

 ( 732 )  CEDC INTERNATIONAL Sp.zo.o., Oborniki Wielkopolskie (PL)

 ( 111 )  203.922

 ( 732 )  CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., 64-600, Oborniki Wielkopolskie (PL)

 ( 111 )  205.623

 ( 732 )  CEDC International Sp. zo.o., 64-600, Oborniki Wielkopolskie (PL)

 ( 111 )  212.441

 ( 732 )  Imsys Mérnöki Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.714

 ( 732 )  CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., Oborniki Wielkopolskie (PL)
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 ( 111 )  223.275

 ( 732 )  CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., Oborniki Wielkopolskie (PL)

 ( 111 )  223.659

 ( 732 )  CEDC INTERNATIONAL Sp.z.o.o., Oborniki (PL)

 ( 111 )  234.034

 ( 732 )  CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., Oborniki (PL)

 ( 111 )  235.072

 ( 732 )  TMT Technics Korlátolt Felelősségű Társaság, Gomba (HU)

 ( 111 )  235.073

 ( 732 )  TMT Technics Korlátolt Felelősségű Társaság, Gomba (HU)

 ( 111 )  236.411

 ( 732 )  CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., Oborniki (PL)

 ( 111 )  236.412

 ( 732 )  CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., Oborniki (PL)

 ( 111 )  237.445

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

A rovat 18 darab közlést tartalmaz. 

Képviselő név- és címváltozása

 ( 111 )  137.525

 ( 732 )  Burlington Industries, LLC, Greensboro, North Carolina (US)

 ( 111 )  138.814

 ( 732 )  Pinkerton Tobacco Co. LP (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Owensboro, Kentucky (US)

 ( 111 )  139.454

 ( 732 )  Ziebart International Corporation, Troy, Michigan (US)

 ( 111 )  142.001

 ( 732 )  Pinkerton Tobacco Co. LP (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Owensboro, Kentucky (US)

 ( 111 )  152.363

 ( 732 )  Pinkerton Tobacco Co. LP (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Owensboro, Kentucky (US)

 ( 111 )  177.256

 ( 732 )  HAJDU Hajdúsági Ipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Téglás (HU)

 ( 111 )  177.377

 ( 732 )  FCA US LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

 ( 111 )  179.613

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio (US)
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 ( 111 )  180.356

 ( 732 )  Ringier Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.109

 ( 732 )  United States Steel Corporation, Pittsburgh, Pennsylvania állam (US)

A rovat 10 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  137.925

 ( 732 )  NONGSHIM CO., LTD., Seoul, Republic of Korea (KR)

 ( 111 )  138.988

 ( 732 )  Regent Hospitality Worldwide, Inc. (Kajmán-szigeteken bejegyzett vállalat), Grand Cayman (KY)

 ( 111 )  140.691

 ( 732 )  NONGSHIM CO., LTD., Seoul, Republic of Korea (KR)

 ( 111 )  147.851

 ( 732 )  YAHOO INC., Reston (US)

 ( 111 )  152.506

 ( 732 )  AOL Membership Services LLC, Reston (US)

 ( 111 )  158.258

 ( 732 )  Yahoo IP Holdings LLC, Reston (US)

 ( 111 )  166.775

 ( 732 )  Naturland Holding Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  176.412

 ( 732 )  Yahoo Assets LLC, Reston (US)

 ( 111 )  178.788

 ( 732 )  ConocoPhillips Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Houston, Texas (US)

 ( 111 )  179.577

 ( 732 )  Stokely-Van Camp, Inc. (Indiana állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  180.356

 ( 732 )  Ringier Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  180.476

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

 ( 111 )  180.487

 ( 732 )  Le Sportsac, Inc., Reno, Nevada (US)

 ( 111 )  180.997
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 ( 732 )  Apple Inc., Cupertino CA (US)

 ( 111 )  184.616

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

 ( 111 )  186.295

 ( 732 )  Hamu és Gyémánt Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.708

 ( 732 )  Zott SE & Co. KG, Mertingen (DE)

 ( 111 )  201.012

 ( 732 )  Culinaris Wholesale Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.135

 ( 732 )  Naturland Holding Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.315

 ( 732 )  Naturland Holding Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.330

 ( 732 )  Naturland Holding Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.160

 ( 732 )  Zott SE & Co. KG, Mertingen (DE)

 ( 111 )  203.257

 ( 732 )  Naturland Holding Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.308

 ( 732 )  YAHOO INC., Reston (US)

 ( 111 )  208.957

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

 ( 111 )  209.068

 ( 732 )  Naturland Holding Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.405

 ( 732 )  QualcoDuna Proficiency Testing Hungary Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.176

 ( 732 )  Naturland Holding Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.166

 ( 732 )  Naturland Holding Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.316

 ( 732 )  Solvay S.A., Brussels (BE)

 ( 111 )  211.818

 ( 732 )  ProteoScientia Kutatási és Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság, Cserhátszentiván (HU)
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 ( 111 )  211.902

 ( 732 )  Naturland Holding Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.903

 ( 732 )  Naturland Holding Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  215.436

 ( 732 )  dr. Losó Viktor, Albertirsa (HU)

 ( 111 )  218.116

 ( 732 )  dr. Losó Viktor, Albertirsa (HU)

 ( 111 )  219.733

 ( 732 )  Flexi Medical Cloud Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  220.165

 ( 732 )  Naturland Holding Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  223.567

 ( 732 )  Naturland Holding Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  223.704

 ( 732 )  Naturland Holding Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  223.705

 ( 732 )  Naturland Holding Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  231.300

 ( 732 )  OONLY Tisztán Víz Korlátolt Felelősségű Társasá, Budapest (HU)

 ( 111 )  231.301

 ( 732 )  OONLY Tisztán Víz Korlátolt Felelősségű Társasá, Budapest (HU)

 ( 111 )  232.643

 ( 732 )  OONLY Tisztán Víz Korlátolt Felelősségű Társasá, Budapest (HU)

 ( 111 )  233.100

 ( 732 )  Nova Scienta Korlátolt Felelősségű Társaság, Soltvadkert (HU)

 ( 111 )  233.568

 ( 732 )  Dienes-Tóth János, Budapest (HU)

 ( 111 )  235.765

 ( 732 )  Flexi Medical Cloud Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  235.886

 ( 732 )  Flexi Medical Cloud Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  236.278

 ( 732 )  Flexi Medical Cloud Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 111 )  236.580

 ( 732 )  Naturland Holding Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  237.715

 ( 732 )  Naturland Holding Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  237.716

 ( 732 )  Naturland Holding Nyrt., Budapest (HU)

A rovat 51 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 111 )  201.009

 ( 732 )  Szallas.hu Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  202.843

 ( 732 )  Szallas.hu Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  216.411

 ( 732 )  Szallas.hu Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  216.412

 ( 732 )  Szallas.hu Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  227.646

 ( 732 )  Szallas.hu Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  237.194

 ( 732 )  Szallas.hu Zrt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Árva Katalin, Budapest

 ( 111 )  237.198

 ( 732 )  Szallas.hu Zrt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Árva Katalin, Budapest

A rovat 7 darab közlést tartalmaz. 

Döntés visszavonása

 ( 111 )  212.441

 ( 732 )  Imsys Mérnöki Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 21 01675

 ( 731 )  Viky Kft., Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  Csuka és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 22 01636

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 22 01981

 ( 731 )  Nagy Norbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hennelné Dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 22 01999

 ( 731 )  BSD 613 LIMITED, Manchester (GB)

 ( 740 )  Dr. Janklovics Tibor, Budapest

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 22 01981

 ( 731 )  Nagy Norbert, Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  1.512.242

  

( 546 )

 ( 511 )  17, 21-24

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022

 ( 111 )  1.675.685

 ( 541 )  CONTICO

 ( 511 )  7, 30

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022

 ( 111 )  1.695.693

 ( 541 )  ADVANCING SECURITY WORLDWIDE

 ( 511 )  35, 41

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022

 ( 111 )  1.695.761

 ( 541 )  FLAMINGO

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022

 ( 111 )  1.695.762

 ( 541 )  TWISTON

 ( 511 )  19, 37

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022

 ( 111 )  1.695.791

 ( 541 )  BUBU

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022

 ( 111 )  1.695.792

 ( 541 )  GRAILED

 ( 511 )  35

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022
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 ( 111 )  1.695.827

 ( 541 )  KIVA

 ( 511 )  3, 5, 32

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022

 ( 111 )  1.695.893

 ( 541 )  DuEx

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022

 ( 111 )  1.695.961

  

( 546 )

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022

 ( 111 )  1.695.993

 ( 541 )  INYOVA

 ( 511 )  35-36

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022

 ( 111 )  1.695.994

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 37, 41

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022

 ( 111 )  1.696.031

  

( 546 )

 ( 511 )  35-36

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022

 ( 111 )  1.696.034

 ( 541 )  Sangens
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 ( 511 )  1-3, 6, 11, 17, 19, 27-28, 32, 37, 41, 44

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022

 ( 111 )  1.696.097

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 18, 21, 24-26, 28, 35

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022

 ( 111 )  1.696.218

 ( 541 )  AQUASTOP

 ( 511 )  1, 16

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022

 ( 111 )  1.696.241

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022

 ( 111 )  1.696.242

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022

 ( 111 )  1.696.267

  ( 546 )

 ( 511 )  35

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022
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 ( 111 )  1.696.484

  
( 546 )

 ( 511 )  14, 18, 25

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022

 ( 111 )  1.696.497

 ( 541 )  ATORVITIMB

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022

 ( 111 )  1.696.603

  

( 546 )

 ( 511 )  23

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022

 ( 111 )  1.696.667

  ( 546 )

 ( 511 )  35-36, 41

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022

 ( 111 )  1.696.757

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 21, 30

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022

 ( 111 )  1.696.983

  
( 546 )

 ( 511 )  1, 8, 31, 35

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022

 ( 111 )  1.697.019

 ( 541 )  CLUD

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.11.17.

 ( 450 )  GAZ 44/2022
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 ( 111 )  1.697.078

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.11.24.

 ( 450 )  GAZ 45/2022

 ( 111 )  1.697.176

  
( 546 )

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2022.11.24.

 ( 450 )  GAZ 45/2022

 ( 111 )  1.697.256

 ( 541 )  SUSHI CLUB

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2022.11.24.

 ( 450 )  GAZ 45/2022

 ( 111 )  1.697.468

 ( 541 )  ATOREZAM

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.11.24.

 ( 450 )  GAZ 45/2022

 ( 111 )  1.697.469

 ( 541 )  COTOLURIN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.11.24.

 ( 450 )  GAZ 45/2022

 ( 111 )  1.697.470

 ( 541 )  TOLMIPINO

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.11.24.

 ( 450 )  GAZ 45/2022

 ( 111 )  1.697.471

 ( 541 )  TOLMIDUO

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.11.24.

 ( 450 )  GAZ 45/2022

 ( 111 )  1.697.472

 ( 541 )  TOLUPIND

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.11.24.

 ( 450 )  GAZ 45/2022
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 ( 111 )  1.697.473

 ( 541 )  TOLURINDO

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.11.24.

 ( 450 )  GAZ 45/2022

 ( 111 )  1.697.586

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.11.24.

 ( 450 )  GAZ 45/2022

 ( 111 )  1.697.600

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.11.24.

 ( 450 )  GAZ 45/2022

 ( 111 )  1.697.613

 ( 541 )  digeia

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.11.24.

 ( 450 )  GAZ 45/2022

 ( 111 )  1.697.643

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.11.24.

 ( 450 )  GAZ 45/2022

 ( 111 )  1.697.678
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( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.11.24.

 ( 450 )  GAZ 45/2022

 ( 111 )  1.697.913

  

( 546 )

 ( 511 )  42

 ( 580 )  2022.11.24.

 ( 450 )  GAZ 45/2022

A rovat 41 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  390.467

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 111 )  877.931

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 111 )  1.006.485

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 111 )  1.265.473

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 111 )  1.397.153

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.486.246

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.609.304

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 111 )  1.611.194

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.665.069

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.665.233

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 111 )  1.666.312

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.669.986

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 111 )  1.670.016

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 111 )  1.670.080

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 111 )  1.670.112

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 111 )  1.670.115

 ( 151 )  2023.02.10.
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 ( 111 )  1.670.272

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 111 )  1.670.355

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 111 )  1.670.570

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 111 )  1.670.803

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 111 )  1.670.827

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 111 )  1.670.851

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 111 )  1.670.879

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 111 )  1.670.900

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 111 )  1.670.903

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 111 )  1.670.964

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 111 )  1.670.973

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 111 )  1.671.023

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 111 )  1.671.073

 ( 151 )  2023.02.10.

 ( 111 )  1.672.819

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.672.969

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.673.007

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.673.038

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.673.094
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 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.673.108

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.673.132

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.673.136

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.673.234

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.673.289

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.673.432

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.673.542

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.673.545

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.673.662

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.673.678

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.673.748

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.673.761

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.673.773

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.673.827

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.673.872

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.674.064

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 111 )  1.674.172

 ( 151 )  2023.02.15.
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 ( 111 )  1.674.181

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 111 )  1.674.231

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 111 )  1.674.254

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 111 )  1.674.255

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 111 )  1.674.257

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 111 )  1.674.318

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 111 )  1.674.469

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 111 )  1.674.568

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 111 )  1.674.569

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 111 )  1.674.623

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 111 )  1.674.624

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 111 )  1.674.675

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 111 )  1.674.723

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 111 )  1.674.901

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 111 )  1.674.942

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 111 )  1.675.090

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 111 )  1.675.103

 ( 151 )  2023.02.15.
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 ( 111 )  1.675.170

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 111 )  1.675.295

 ( 151 )  2023.02.15.

 ( 111 )  1.675.310

 ( 151 )  2023.02.15.

A rovat 71 darab közlést tartalmaz. 
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INTÉZMÉNYI KÖZLEMÉNYEK

Hirdetményi úton történő kézbesítés

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 15 59782 / 9

A döntés tárgya:  Information to the applicant about termination of the procedure

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Super League Gaming, Inc., 2912 Colorado Blvd, Unit 203Santa

 Monica CA 90404 (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 15 74744 / 8

A döntés tárgya:  Information to the applicant about termination of the procedure

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Biosoft (Australia) Pty Ltd, 14/13a Narabang Way,, Belrose, NSW,

 2085 (AU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 16 21297 / 7

A döntés tárgya:  Nemzetközi védjegybejelentés elutasítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: GUANGZHOU OO MEDICAL SCIENTIFIC LIMITED,

Guangzhou Development District,, Room 316, Building G2,South

China Advanced MaterialsInnovation Park, No.31, Kefeng

 Road,510670 Guangdong (CN)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 16 32991 / 7

A döntés tárgya:  Nemzetközi védjegybejelentés elutasítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Shandong Sibote Biotechnology Co., Ltd., Industrial Park, Shanghe

County,, 6-101, Yard, No. 1188, Xinsheng Street,Shandong

 ProvinceJinan City (CN)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 16 35113 / 7

A döntés tárgya:  Nemzetközi védjegybejelentés elutasítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: SHANGHAI NEWTOP MACHINERY COMPANY LIMITED,

Zhuqiao Town, Pudong New District, Room 316, Building 1,

 No.955, Shixin Road,200000 Shanghai (CN)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 16 53658 / 7

A döntés tárgya:  Nemzetközi védjegybejelentés elutasítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  L~OREAL, 14 rue Royale, F-75008 PARIS (FR)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: D 17 00049 / 16

A döntés tárgya:  Értesítés formatervezési mintaoltalom megszűnéséről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Fillinger Márton Bendegúz, Aachen, 52066 Oranienstraße 21. (DE)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: D 17 00075 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés formatervezési mintaoltalom megszűnéséről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Gulyás Péter, Ujlengyel, 2724 Hernádi dűlő 8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: D 18 00013 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés ipari minta oltalmi idejének lejártáról

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest, 1525 Pf 112. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: D 18 00014 / 6
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A döntés tárgya:  Értesítés ipari minta oltalmi idejének lejártáról

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest, 1525 Pf 112. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: E 04 788658 / 18

A döntés tárgya:  Szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Theranos IP Company, LLC, Newark, California, 94560 7333

 Gateway Boulevard (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: E 05 779775 / 10

A döntés tárgya:  Szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft.,

 Budapest, 1539 Pf. 590. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: E 06 117841 / 7

A döntés tárgya:  Szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Pintz György szabadalmi ügyvivő, Pintz és Társai Szabadalmi,

 Védjegy és Jogi Iroda, Budapest, 1539 Pf.590 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: E 07 801194 / 16

A döntés tárgya:  Szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft.,

 Budapest, 1539 Pf. 590. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: E 08 717373 / 15

A döntés tárgya:  Szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Nagravision S.A., Cheseaux-sur-Lausanne, 1033 22-24 route de

 Genéve (CH)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: E 08 776239 / 11

A döntés tárgya:  Szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft.,

 Budapest, 1539 Pf. 590. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: E 08 826608 / 11

A döntés tárgya:  Szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft.,

 Budapest, 1539 Pf. 590. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: E 11 006179 / 12

A döntés tárgya:  Szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft.,

 Budapest, 1539 Pf. 590. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: E 13 704382 / 9

A döntés tárgya:  Szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Vesuvius U S A Corporation, Champaign, IL 61822 1404 Newton

 Drive (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: F 19 00036 / 13

A döntés tárgya:  Lemondásnak tekintés ideiglenes szabadalmi oltalomról
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A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Agrártudományi Kutatóközpont, Martonvásár, 2462 Brunszvik u. 2.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 01 05070 / 21

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Bodrogi Attila, Budapest, 1195 Zrínyi u. 29. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 02527 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Jacobs Douwe Egberts BR Comercializacao de Cafés Ltda.,

Tamboré, Barueri, Sao Paolo, 06460 040 Av. Dr. Marcos Penteado

 de Ulhoa Rodrigues 939, 2nd Floor (BR)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 03699 / 28

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: UGL EUROPE LIMITED, London, EC4A 2EA 3rd Floor, 167 Fleet

 Street (GB)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 04974 / 13

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Erős Ügyvédi Iroda/Squire, Sanders & Dempsey (US) LLP,

 Budapest, 1051 Széchenyi István tér 7-8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 00228 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zrt., Budapest, 1134

 Váci út 35. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 00359 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Magyar Biokultúra Szövetség, Budapest, 1061 Anker köz 2-4.III.

 4/a. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 00360 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Magyar Biokultúra Szövetség, Budapest, 1061 Anker köz 2-4.III.

 4/a. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 00878 / 12

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Tanning Research Laboratories, LLC, Ormond Beach, FL 32174

 1190 N. US Highway 1 (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 01670 / 16

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Akzo Nobel Coatings Inc. (Delaware állam törvényei szerint

működő vállalat), Chichago, IL 60607 525 West Van Buren Street

 (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 01961 / 14
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A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: TRUNG NGUYEN INVESTMENT CORPORATION, Ho Chi

 Minh City, 82-84 Bui Thi Xuan, Ben Thanh Ward, District 1 (VN)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 02764 / 24

A döntés tárgya:  Képviseletváltozás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest, 1149 Pósa Lajos u. 20-22. A.

 ép. 1/4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 02920 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: PHOBEX Kereskedelmi Kft., Miskolc, 3526 Zsolcai kapu 9-11.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 02922 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szabó Levente Antal ügyvéd, bnt Szabó Tom Burmeister Ügyvédi

 Iroda, Budapest, 1074 Rákóczi út 70-72. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 02976 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: TREZOR '96 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1191

 Áruház köz 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 03075 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Ablon Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest, 1139 Váci út 99. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 03174 / 20

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest, 1149 Pósa Lajos u. 20-22.

 A. ép. 1/4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 03185 / 17

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Buzády és Udvary Ügyvédi Iroda, Budaörs, 2040 Terrapark, Puskás

 Tivadar út 14. C/A. fsz. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 03186 / 18

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Buzády és Udvary Ügyvédi Iroda, Budaörs, 2040 Terrapark, Puskás

 Tivadar út 14. C/A. fsz. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 03341 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Doroszlay László, Üröm, 2096 Magyar u. 3/d (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 03507 / 14

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest, 1054 205. Szabadság tér 7.
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 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02354 / 21

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  LENSA, INC., Redwood City, 94063 541, Jefferson Ave 100 (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04239 / 10

A döntés tárgya:  Képviseletváltozás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04416 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: PROMED Média Szolgáltató Kft., Szombathely, 9700 Kisfaludy S.

 u. 55. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04428 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Gombár Györgyi, Budapest, 1601 Pf.:82. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04544 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Innovative Concept Kft., Budapest, 1117 Budafoki út 187-189. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04642 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Balázs Attila, Budapest, 1138 Danubius u. 14. 2/5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00022 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Garai Péter, Garai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1065 Révay u. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00024 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Beckerné Ábrahám Erzsébet, Tata, 2890 Fácánoskert lakópark 31.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00029 / 21

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: AGRO-LEGATO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1134

 Lőportár u. 16. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00033 / 14

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Szekeres Péter, Esztergom, 2500 Csenkei út 8207/5 hrsz. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00035 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Tarsago Magyarország Korlátolt Felelősségű Társasá, Budapest,

 1138 Népfürdő u. 22. Duna Tower (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00048 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dr. Gáva Tamás, Budapest, 1131 Rokolya u. 21. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00068 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  NRG CAR Kft., Budapest, 1146 Hermina út 17. 8. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00071 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Vilczek Balázs, Vilczek és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest, 1137

 Szt. István krt. 10. IV/8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00074 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

 Berényi Dorottya, Budapest, 1134 Angyalföldi út 30-32. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00075 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00082 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Medveczki Mihály, Budapest, 1046 Attila u. 156-158. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00113 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szalántai Kinga, Sárdy és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest, 1123

 Győri út 20. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00114 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Sajósi Tamás, Budapest, 1147 Kerékgyártó u. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00116 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Sajósi Tamás, Budapest, 1147 Kerékgyártó u. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00119 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Első Lépcső Egyesület, Budapest, 1115 Bartók Béla út 105-113.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00134 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Festetics Borház Kft., Budapest, 1107 Fogadó u. 4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00135 / 9
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A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Festetics Borház Kft., Budapest, 1107 Fogadó u. 4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00136 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Festetics Borház Kft., Budapest, 1107 Fogadó u. 4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00146 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Vörös Balázs Dániel, Budapest, 1137 Katona J. u. 2/D. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00154 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  NB1.hu Média Szolgáltató Kft., Budapest, 1132 Váci út 30. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00155 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  NB1.hu Média Szolgáltató Kft., Budapest, 1132 Váci út 30. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00167 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Sebők László, Sebők László Ügyvédi Iroda, Budapest, 1138

 Népfürdő u. 22 A/5 (HU)

Magnum Hungaria Global Kft., Budapest, 1138 Népfürdő u. 22. A/5

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00168 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Sebők László, Sebők László Ügyvédi Iroda, Budapest, 1138

 Népfürdő u. 22 A/5 (HU)

Magnum Hungaria Centrum Kft., Budapest, 1138 Népfürdő u. 22.

 A/5 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00187 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Krencz Balázs, Székesfehérvár, 8000 Zichy liget 7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00188 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Krencz Balázs, Székesfehérvár, 8000 Zichy liget 7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00196 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Mudrák Béla Tamás, Budapest, 1281 Pf.: 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00199 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Balázs Katalin, Dr. Balázs Katalin Ügyvédi iroda, Budapest, 1051

 Nádor u. 26. IV. em. (HU)

 Tóth Zsolt, Budapest, 1144 Szentmihályi u. 4-6. II/41. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00203 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Fodor Hajnalka, Budapest, 1095 Lechner Ödön fasor 9. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00205 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Fodor Hajnalka, Budapest, 1095 Lechner Ödön fasor 9. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00206 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Fodor Hajnalka, Budapest, 1095 Lechner Ödön fasor 9. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00210 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00211 / 13

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00212 / 11

A döntés tárgya:  Képviselet megszűnésének tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00237 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Első Orosz-Magyar Fogászati Klinika Kft., Budapest, 1068 Rippl

 Rónai u. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 01266 / 40

A döntés tárgya:  Képviseletváltozás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest, 1149 Pósa Lajos u. 20-22. A.

 ép. 1/4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 01267 / 16

A döntés tárgya:  Képviseletváltozás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest, 1149 Pósa Lajos u. 20-22. A.

 ép. 1/4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 01403 / 35

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: GOOGLE LLC (Delaware állam törvényei szerint működő korlátolt

felelősségű társaság), Mountain View, CA 94043, 1600

 Amphitheatre Parkway (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 01868 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Freeway Entertainment Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest,

 1061 Andrássy út 12. 3. em. (HU)

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

Hirdetményi úton történő kézbesítés

H18



A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 01885 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Ker-Mix Impex Kft., Budapest, 1211 Szállító u. 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 01891 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kiss Meggyesi Zita, Budapest, 1171 Gyeplős u. 32. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 01895 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Bálint Andrea, Budapest, 1139 Váci út 99. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 01908 / 12

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Medgyesi Mónika, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

Lignoport Kft., Veszprém, 8200 Budapest utca 16. E. épület I.

 emelet (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 01909 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Mangal Ilona Sertéshizlalda Kft., Budapest, 1135 Szegedi út 37-39.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 01957 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: PATINVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécs, 7624 Aradi

 vértanúk útja 52. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 01958 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  ABOLUO Kft., Budapest, 1203 Kossuth Lajos u. 101. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 01971 / 37

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dr. Fröhlich Krisztián ügyvéd, FRÖHLICH Ügyvédi Iroda,

 Veszprém, 8200 Levendula u. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 01986 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Mousa Delal Attila ügyvéd, Arató és Mousa Ügyvédi Iroda,

 Budapest, 1088 Szentkirályi u. 13. (HU)

Konrády Foods Kft., Budapest, 1022 Herman Ottó út 33. fszt. 9.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02018 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Electool Hungary Kft., Budapest, 1123 Alkotás u. 53. MOM Park C.

 épület (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02020 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Verdő Istvánné, Tiszaújváros, 3580 Tisza út 2/c (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02021 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Alternative Media Investment Kft., Budapest, 1139 Béke tér 7. fszt.

 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02022 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Boros Csaba István, Tárnok, 2461 Béla u. 2/7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02023 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Roche (Magyarország) Kft., Budaörs, 2040 Edison u. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02032 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Gobert és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1061 Andrássy út 10.

 (HU)

 Arne Gobert, Budapest, 1061 Andrássy út 10. (HU)

Gobert & Partners Consulting Kft., Budapest, 1061 Andrássy út 10.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02046 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Borsfai Balázs, Győr, 9021 Zechmeister u. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02057 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Lengvárszky Szabolcs, Pécs, 7621 Vörösmarty u. 7. AS1A (HU)

 RG-NetWorks Kft., Pécs, 7622 Nyírfa u. 24. 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02062 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kiss Zoltán, Budapest, 1037 Kunigunda útja 64. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02063 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kiss Zoltán, Budapest, 1037 Kunigunda útja 64. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02078 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Gigamatrac Kft., Budapest, 1136 Pannónia u. 24. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02081 / 17

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Galambos L. Eszter, Galambos L. Eszter Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1406 Pf. 46. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02084 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Medgyesi Mónika, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02085 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Medgyesi Mónika, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

 Barinka József, Budapest, 1162 Ferenc utca 119. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02118 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Pixociate Technologies Kft., Budapest, 1025 Csalán utca 35. A. ép.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02132 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Ecseki Csilla, Budapest, 1033 Szentendrei út 89-93. VIII. ép. I. 2.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02142 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Medgyesi Mónika ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi utca 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02143 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest, 1077

 Király u. 103. III/16. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02149 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: "ALKALMAZÁS FEJLESZTÉSI FÓRUM" Szolgáltató,

Kereskedelmi és Tanácsadó Kft., Budapest, 1115 Bartók Béla út

 105-113. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02151 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Mobile Pharma Kft., Budapest, 1115 Bartók Béla út 105-113. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02157 / 25

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft.,

 Budapest, 1037 Csillaghegyi út 19-21. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02158 / 29

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft.,

 Budapest, 1037 Csillaghegyi út 19-21. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02175 / 9
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A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Zalavári György, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda,

 Budapest, 1132 Váci út 20. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02183 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Gál Enikő, Dr. Gál Enikő Ügyvédi Iroda, Budapest, 1138 Váci út 37.

 6. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02189 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Gál Enikő, dr. Gál Enikő Ügyvédi Iroda, Budapest, 1023 Bécsi út

 3-5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02195 / 35

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Egészségkártya Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest, 1135 Lehel

 u. 61. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02196 / 24

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Gyuga Pál, Sóskút, 2038 Bolyai János u. 14. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02216 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  7x24 Egészségkártya Kft., Budapest, 1132 Váci út 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02217 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Free 2 shop Hungary Kft., Budapest, 1037 Seregély u. 3-5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02218 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Free 2 shop Hungary Kft., Budapest, 1037 Seregély u. 3-5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02276 / 9

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Mito Communications zRt., Budapest, 1051 Nádor u. 23. 5. em.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02277 / 9

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Mito Communications zRt., Budapest, 1051 Nádor u. 23. 5. em.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02299 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest, 1171 Gyeplős u. 32. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02338 / 7
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A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: COLLATINUS Informatikai Kft., Budapest, 1023 Bécsi út 3-5. 4.

 em. 38. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02374 / 14

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Kaja.hu Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt

 Felelősségű Társaság, Budapest, 1065 Nagymező utca 41. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 02378 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: INNOSMART Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest, 1061 Király

 u. 26. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 20 03378 / 19

A döntés tárgya:  Védjegy lajstromozása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Magyar Vitorlás Akadémia NKFT., Budapest, 1146 Istvánmezei út

 1-3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 22 01408 / 6

A döntés tárgya:  Védjegy lajstromozása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  ARK STAR Kft., Budapest, 1188 Üllői út 523/1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 22 03199 / 4

A döntés tárgya:  Felhívás hiánypótlásra

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kellner Ügyvédi Iroda, Budapest, 1051 Nádor utca 17. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 22 03200 / 4

A döntés tárgya:  Felhívás hiánypótlásra

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kellner Ügyvédi Iroda, Budapest, 1051 Nádor utca 17. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 02532 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Praxair Technology, Inc., Danbury, Connecticut, 06810-5113 39 Old

 Ridgebury Road (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 03006 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: John Deere Water, Inc., San Diego, California, 92121 7545 Carroll

 Rd. (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 03299 / 15

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: HP Hewlett Packard Group LLC, Houston, Texas, 77070 11445

 Compaq Center Drive West (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 05382 / 24

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Mikus Ügyvédi Iroda, Érd, 2035 Pf.: 31. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 93 00261 / 33

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: PERCENT Könyvszakértő, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató

 Kft., Budapest, 1066 Dessewffy u. 28. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 93 00414 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Hewlett Packard Enterprise Development LP, Houston, Texas,

 77070 11445 Compaq Center Drive West (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 93 00419 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Hewlett Packard Enterprise Development LP, Houston, Texas,

 77070 11445 Compaq Center Drive West (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 93 01136 / 16

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Lucasfilm Ltd. LLC, San Francisco, CA 94129 One Letterman

 Drive, Bldg. B (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 93 02697 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: UNIVERSAL MUSIC Hanglemezkiadó Kft., Budapest, 1108

 Gyömrői út 140. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 93 03024 / 16

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Soldan Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Nürnberg, D-90427

 Herderstrasse 5-9. (DE)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 93 03025 / 16

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Soldan Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Nürnberg, D-90427

 Herderstrasse 5-9. (DE)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: P 12 00405 / 40

A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása

 miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dudás Illés, Miskolc, 3526 Katowice u. 8/g. (HU)

Dudás Illés Szabolcs, Budapest, 1023 Árpád fejedelem útja 26-28

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: P 18 00124 / 30

A döntés tárgya:  Lemondásnak tekintés ideiglenes szabadalmi oltalomról

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Vi-At Plasmawave UG, Nürnberg, 90403 Adlerstrasse 28. (DE)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: P 21 00106 / 11

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Fári Éva, Dunakeszi, 2120 Rév utca 14. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: U 12 00210 / 47

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  AQUAPart Kft., Budapest, 1112 Tóberek utca 8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: U 16 00143 / 20

A döntés tárgya:  Használati mintaoltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Nemeskeri Peter Michael, Mattersburg, A-7210 Wiener Strasse 15.

 (AT)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: U 16 00250 / 15

A döntés tárgya:  Használati mintaoltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Danada János, Tardona, 3644 Iskola u. 26. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: Y 20 00319 / 9

A döntés tárgya:  Szerző név- és/vagy lakcímváltozásának tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Cseh Miklós, Budapest, 1045 Nyár utca 59. IV. em. 10. (AT)

A rovat 151 darab közlést tartalmaz. 
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