
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 21 01675

 ( 220 ) 2021.04.26.

 ( 731 )  Viky Kft., Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  Csuka és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Hűtőberendezések, fűtőberendezések, fűtő, hűtő, szellőztető, légkondicionáló és tisztítóberendezések.

 37    Szerelési és tisztítási szolgáltatások (hűtőberendezések, fűtőberendezések, fűtő és hűtő, szellőztető,

 légkondicionáló és tisztítóberendezések).

 ( 210 ) M 21 01969

 ( 220 ) 2021.05.17.

 ( 731 )  Ganz Trains Vasúti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

 dr. Sár Csaba, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Járműgyártással kapcsolatos adagoló-porlasztók; járműgyártással kapcsolatos anyagmozgató gépek

berakodáshoz és kirakodáshoz; járműgyártással kapcsolatos áramfejlesztő generátorok; járműgyártással

kapcsolatos árbócdaruk, oszlopdaruk; járműgyártással kapcsolatos automata kezelőgépek (manipulátorok);

járműgyártással kapcsolatos befejező megmunkálógépek; járműgyártással kapcsolatos befogóeszközök

szerszámgépekhez; járműgyártással kapcsolatos betétek szűrőgépekhez, csapágyak; csapágyak (gépalkatrészek);

járműgyártással kapcsolatos daruk (emelő és felvonó szerkezetek); járműgyártással kapcsolatos dróthúzó gépek;

járműgyártással kapcsolatos elektromos hegesztőkészülékek; járműgyártással kapcsolatos elektromos ívhegesztő

készülékek; járműgyártással kapcsolatos elektromos ívvágó készülékek; járműgyártással kapcsolatos emelő

berendezések; járműgyártással kapcsolatos emelőgépek, felvonók (liftek); járműgyártással kapcsolatos

emelőszerkezetek (gépek); járműgyártással kapcsolatos faipari, famegmunkáló gépek; járműgyártással

kapcsolatos fémfeldolgozó gépek; járműgyártással kapcsolatos festőgépek; járműgyártással kapcsolatos

fogasléces emelők; járműgyártással kapcsolatos fúvógépek; járműgyártással kapcsolatos fűrészgépek;

járműgyártással kapcsolatos galvanizáló készülékek; járműgyártással kapcsolatos galvanotechnikai gépek;

járműgyártással kapcsolatos gázhegesztő gépek; járműgyártással kapcsolatos gázzal működő forrasztópisztolyok;

járműgyártással kapcsolatos gázzal működő hegesztőpisztolyok; járműgyártással kapcsolatos gázzal működő

lángvágók; járműgyártással kapcsolatos görgős hidak; járműgyártással kapcsolatos gőzkalapácsok;

járműgyártással kapcsolatos gőzkondenzátorok (gépalkatrészek); járműgyártással kapcsolatos gőzzel tisztító

készülékek; járműgyártással kapcsolatos hajlítógépek; járműgyártással kapcsolatos hengerművek, hengersorok;

járműgyártással kapcsolatos hidraulikus motorok és hajtóművek; járműgyártással kapcsolatos hidraulikus

vezérlések gépekhez, motorokhoz és hajtóművekhez; hőcserélők (gépalkatrészek); hűtőradiátorok motorokhoz és

hajtóművekhez; járműgyártással kapcsolatos kiegyenlítő, kiegyensúlyozó gépek; járműgyártással kapcsolatos

kompresszorok hűtőgépekhez; járműgyártással kapcsolatos kondenzáló berendezések; járműgyártással

kapcsolatos konverterek acélművekbe; járműgyártással kapcsolatos kovácsfújtatók; járműgyártással kapcsolatos

kovácsgépek, kovácsprések (süllyesztékes kovácsoláshoz); járműgyártással kapcsolatos légkondenzátorok;

járműgyártással kapcsolatos levegőelszívó gépek; járműgyártással kapcsolatos magasnyomású

mosóberendezések; járműgyártással kapcsolatos marógépek; meghajtószerkezetek, nem szárazföldi járművekhez;
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járműgyártással kapcsolatos menetfúró és menetvágó gépek; járműgyártással kapcsolatos menetvágó gépek;

motorok, nem szárazföldi járművekhez; járműgyártással kapcsolatos motoros fűrészek; járműgyártással

kapcsolatos motoros kultivátorok; járműgyártással kapcsolatos öntödei gépek; repülőgépmotorok (1);

repülőgépmotorok (2); sebességváltók, nem szárazföldi járművekhez; járműgyártással kapcsolatos sűrített levegős

gépek; járműgyártással kapcsolatos sűrített levegős szivattyúk; járműgyártással kapcsolatos szerszámgépek;

járműgyártással kapcsolatos szivattyúk fűtőberendezésekhez; járműgyártással kapcsolatos szivattyúk (gépek);

járműgyártással kapcsolatos teherfelvonók, emelők, csörlők; tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (1);

tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (2); tengelykapcsolók, tengelykötések (gépek); járműgyártással

kapcsolatos termikus lándzsák, lángfúrók (gépek); járműgyártással kapcsolatos töltőgépek; járműgyártással

kapcsolatos töltőkompresszorok, feltöltőkompresszorok; járműgyártással kapcsolatos túlhevítők; turbinák, nem

szárazföldi járművekhez; járműgyártással kapcsolatos turbókompresszorok; járműgyártással kapcsolatos üvegező

gépek; járműgyártással kapcsolatos üvegmegmunkáló gépek; járműgyártással kapcsolatos vágógépek,

vágószerszámok; vagonemelők; járműgyártással kapcsolatos vágó-, sorjázógépek; járműgyártással kapcsolatos

vákuumszivattyúk (gépek); járműgyártással kapcsolatos váltakozó áramú generátorok; járműgyártással

kapcsolatos vasalógépek; ventilátorok motorokhoz és hajtóművekhez; járműgyártással kapcsolatos vészhelyzeti

áramfejlesztő generátorok; vezérlőszerkezetek gépekhez, motorokhoz vagy hajtóművekhez; villanymotorok, nem

szárazföldi járművekhez; járműgyártással kapcsolatos vízmelegítők (géprészek); járműgyártással kapcsolatos

víztelenítő gépek; járműgyártással kapcsolatos vízturbinák; járműgyártással kapcsolatos vulkanizáló

berendezések, készülékek; járműgyártással kapcsolatos zárógépek ipari célokra; járműgyártással kapcsolatos

erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a

 szárazföldi járművek céljára készültek kivételével).

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 210 ) M 21 01972

 ( 220 ) 2021.05.17.

 ( 731 )  Ganz Trains Vasúti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

 dr. Sár Csaba, Budapest

 ( 541 ) Ganz Járműjavító

 ( 511 ) 7    Járműjavítással kapcsolatos adagoló-porlasztók; járműjavítással kapcsolatos anyagmozgató gépek

berakodáshoz és kirakodáshoz; járműjavítással kapcsolatos áramfejlesztő generátorok; járműjavítással

kapcsolatos árbócdaruk, oszlopdaruk; járműjavítással kapcsolatos automata kezelőgépek (manipulátorok);

járműjavítással kapcsolatos befejező megmunkálógépek; járműjavítással kapcsolatos befogóeszközök

szerszámgépekhez; járműjavítással kapcsolatos betétek szűrőgépekhez; csapágyak; csapágyak (gépalkatrészek);

járműjavítással kapcsolatos daruk (emelő és felvonó szerkezetek); járműjavítással kapcsolatos dróthúzó gépek;

járműjavítással kapcsolatos elektromos hegesztőkészülékek; járműjavítással kapcsolatos elektromos ívhegesztő

készülékek; járműjavítással kapcsolatos elektromos ívvágó készülékek; járműjavítással kapcsolatos emelő

berendezések; járműjavítással kapcsolatos emelőgépek, felvonók (liftek); járműjavítással kapcsolatos

emelőszerkezetek (gépek); járműjavítással kapcsolatos faipari, famegmunkáló gépek; járműjavítással kapcsolatos

fémfeldolgozó gépek; járműjavítással kapcsolatos festőgépek; járműjavítással kapcsolatos fogasléces emelők;

járműjavítással kapcsolatos fúvógépek; járműjavítással kapcsolatos fűrészgépek; járműjavítással kapcsolatos

galvanizáló készülékek; járműjavítással kapcsolatos galvanotechnikai gépek; járműjavítással kapcsolatos

gázhegesztő gépek; járműjavítással kapcsolatos gázzal működő forrasztópisztolyok; járműjavítással kapcsolatos

gázzal működő hegesztőpisztolyok; járműjavítással kapcsolatos gázzal működő lángvágók; járműjavítással

kapcsolatos görgős hidak; járműjavítással kapcsolatos gőzkalapácsok; járműjavítással kapcsolatos

gőzkondenzátorok (gépalkatrészek); járműjavítással kapcsolatos gőzzel tisztító készülékek; járműjavítással

kapcsolatos hajlítógépek; járműjavítással kapcsolatos hengerművek, hengersorok; járműjavítással kapcsolatos

hidraulikus motorok és hajtóművek; járműjavítással kapcsolatos hidraulikus vezérlések gépekhez, motorokhoz és
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hajtóművekhez; járműjavítással kapcsolatos kiegyenlítő, kiegyensúlyozó gépek; járműjavítással kapcsolatos

kompresszorok hűtőgépekhez; járműjavítással kapcsolatos kondenzáló berendezések; járműjavítással kapcsolatos

konverterek acélművekbe; járműjavítással kapcsolatos kovácsfújtatók; járműjavítással kapcsolatos kovácsgépek,

kovácsprések (süllyesztékes kovácsoláshoz); járműjavítással kapcsolatos légkondenzátorok; járműjavítással

kapcsolatos levegőelszívó gépek; járműjavítással kapcsolatos magasnyomású mosóberendezések; járműjavítással

kapcsolatos marógépek; járműjavítással kapcsolatos menetfúró és menetvágó gépek; járműjavítással kapcsolatos

menetvágó gépek; járműjavítással kapcsolatos motoros fűrészek; járműjavítással kapcsolatos motoros

kultivátorok; járműjavítással kapcsolatos öntödei gépek; járműjavítással kapcsolatos sűrített levegős gépek;

járműjavítással kapcsolatos sűrített levegős szivattyúk; járműjavítással kapcsolatos szerszámgépek;

járműjavítással kapcsolatos szivattyúk fűtőberendezésekhez; járműjavítással kapcsolatos szivattyúk (gépek);

járműjavítással kapcsolatos teherfelvonók, emelők, csörlők; járműjavítással kapcsolatos termikus lándzsák,

lángfúrók (gépek); járműjavítással kapcsolatos töltőgépek; járműjavítással kapcsolatos töltőkompresszorok,

feltöltőkompresszorok; járműjavítással kapcsolatos túlhevítők; járműjavítással kapcsolatos turbókompresszorok;

járműjavítással kapcsolatos üvegező gépek; járműjavítással kapcsolatos üvegmegmunkáló gépek; járműjavítással

kapcsolatos vágógépek, vágószerszámok; vagonemelők; járműjavítással kapcsolatos vágó-, sorjázógépek;

járműjavítással kapcsolatos vákuumszivattyúk (gépek); járműjavítással kapcsolatos váltakozó áramú generátorok;

járműjavítással kapcsolatos vasalógépek; járműjavítással kapcsolatos vészhelyzeti áramfejlesztő generátorok;

járműjavítással kapcsolatos vízmelegítők (géprészek); járműjavítással kapcsolatos víztelenítő gépek;

járműjavítással kapcsolatos vízturbinák; járműjavítással kapcsolatos vulkanizáló berendezések, készülékek;

 járműjavítással kapcsolatos zárógépek ipari célokra; járműjavítással kapcsolatos erőgépek.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 210 ) M 21 02417

 ( 220 ) 2021.06.17.

 ( 731 )  Conopco, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DELIKÁT

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok, csontleves, húsleves, húsleves koncentrátumok; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; étkezési olajok és zsírok; burgonya alapú gombócok; burgonyapüré; levesek;

leveskészítmények; zöldségleves készítmények; levesporok; tojások, tej és tejtermékek; tartósított, fagyasztott,

 szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; röszti burgonya; burgonyatorta.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; méz, melasz; élesztő, sütőporok; só, mustár; fűszerek;

tészta és metélt tészta; tésztaöntetek; instant tészták; burgonyaliszt; liszt és gabonafélékből előállított

készítmények, kenyér, süteményekhez való tészta és cukrászsütemények, fagylaltok; ecet, szószok (fűszeres);

 ízesítők; tészta, rizs vagy metélt tészta alapú készételek; tészta, rizs vagy metélt tészta alapú fagyasztott ételek.

 ( 210 ) M 21 03764

 ( 220 ) 2021.11.09.

 ( 731 )  Vitál Club Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) BikeLife

 ( 511 )  12    Kerékpárok, elektromos kerékpárok; kerékpáros kiegészítők: csengők, dudák, csomagtartók, kerékpártartók,

kitámasztók, kosarak, kulacstartók, pumpák, sárvédők, táskák, kerékpárszállítók; kerékpáros alkatrészek: vázak,

 merev villák, kerekek, fékek, kormányzás, nyergek; kerékpáros gyerekülések; kerékpáros utánfutók.

 ( 210 ) M 22 00060

 ( 220 ) 2022.01.07.

 ( 731 )  Kolozsné Tóth Edina, Csömör (HU)

 ( 541 ) Beszélj gátlások nélkül

 ( 511 )  41    Nyelvtanfolyamok; nyelvtanfolyamok szervezése; nyelvoktatás szervezése; nyelvoktatási és képzési
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szolgáltatások; nyelvoktatás, nyelvtanítás; nyelviskolák működtetése és nyelvtanfolyamok tartása; nyelvi

korrepetálás; iskolai szolgáltatások nyelvek tanításához; idegen nyelvek tanításával kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; nyelvtanfolyamok biztosítása; oktatási szolgáltatások nyelvtanítási módszerek átadásához;

második nyelv oktatása; angol nyelvű oktatási szolgáltatások; a francia nyelv tanításával kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; oktatási

szolgáltatások coaching formájában; személyi coaching [képzés]; coaching; coaching [tréning]; oktatással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; oktatási tanácsadási szolgáltatások; képzéssel kapcsolatos tanácsadási

 szolgáltatások; képzési tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 00413

 ( 220 ) 2022.02.11.

 ( 731 )  Prime Home Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Prime Home

 ( 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 01009

 ( 220 ) 2022.04.14.

 ( 731 )  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, rögzítésére,

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 összehasonlítására; mindezen áruk a mesterséges intelligencián alapuló

 mérési, statisztikai, monitorozási feladatokat ellátó szoftverek kivételével.

 42    Adathalmazok és adatbázisok rendelkezésre bocsátása betanítási, tesztelési és validálási célokra,

mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztéséhez; mérnöki szolgáltatások mesterséges intelligencia

rendszerekhez való betanítási adatok összegyűjtéséhez, rögzítéséhez, annotálásához, létrehozásához,

validálásához és testreszabásához; számítógépes szoftvereszközök tervezése és fejlesztése a mesterséges

intelligencia és a gépi tanulás terén, beleértve az összehasonlító eszközöket, adatkategorizáló és menedzsment

eszközöket; szoftverszolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerek felhasználók

általi építését lehetővé tevő számítógépes szoftverplatformokkal; szoftverszolgáltatások és

platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerekhez való betanítási, tesztelési és validálási adatok

felhasználók általi létrehozását és kezelését lehetővé tevő számítógépes szoftverplatformokkal;

szoftver-szolgáltatások és platformszolgáltatások mesterséges intelligencia alkalmazásokhoz való adatok

címkézését lehetővé tevő számítógépes szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platformszolgáltatások

mesterséges intelligencia rendszerekhez való betanítási, tesztelési és validálási adatok létrehozását és kezelését

lehetővé tevő számítógépes szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások más

számítógépes szoftverek és számítógépes interfészek létrehozására és fejlesztésére szolgáló számítógépes

szoftverfejlesztő eszközökkel; mindezen szolgáltatások a mesterséges intelligencián alapuló mérési, statisztikai,

monitorozási feladatokat ellátó szoftverekkel végzett fejlesztési, mérnöki, számítógépes szolgáltatások

 kivételével.
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 ( 210 ) M 22 01121

 ( 220 ) 2022.04.27.

 ( 731 )  Villány-Siklósi Borút Egyesület, Siklós (HU)

 ( 740 )  Kovács Boglárka Dóra, Újpetre

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Szőlőmag-őrleménnyel, szőlőmag-olajjal készült vagy szőlőmagból készült táplálékkiegészítők.

 29    Szárított, főzött, aszalt gyümölcsök, zselék, dzsemek, lekvárok; füstölt hús (füstölt-pácolt sonka, sódar,

füstölt kolbászfélék, szalámik, stifolder); étkezési olajok, tökmagolaj, szőlőmag-olaj; sajtok, tejtermékek;

 savanyúságok.

 30    Csokoládé, kézműves csokoládé termékek; a Villány eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borral,

illetve ilyen borból készült borpárlattal, vagy a Dél-Baranya Határmenti Települések térségéből származó

fűszerekkel, gyümölcsökkel ízesített borecet, fűszerkeverékek, szárított fűszerek kenyér, lisztből készült tészták,

száraztészták, méz, szőlőmag-őrleménnyel készült sütőkeverékek szőlőmag-őrleménnyel, szőlőmag-olajjal

 készült vagy szőlőmaggal készült szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások), gasztronómiai termékek.

 32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, gyümölcslevek, gyümölcsszörpök; a "Villány eredetmegjelölés"

 szőlőmustkészítmények, szörpök italokhoz, üdítőitalok.

 33    Almabor, a Villány eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borból készült boralapú italok, szeszes

 italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, gyümölcsborok.

 ( 210 ) M 22 02166

 ( 220 ) 2022.08.24.

 ( 731 )  Emberekért Romajó Egyesület, Sajóivánka (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Anikó, Radostyán

 ( 541 ) Romajó

 ( 511 )   16    Kiadványok, plakátok, könyvek, matricák.

 35    Hirdetési és reklámszolgáltatások; különböző szakemberek ügyfelekkel való összehozásával kapcsolatos

üzleti közvetítői szolgáltatások; munkaerő toborzás; piackutatás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

 nyomtatványok, áruminták) terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzleti tájékoztatás, információnyújtás.

  38    Elektronikus levelezés, e-mail.

 41    Nem reklámcélú szövegek publikálása; pályaválasztási tanácsadás; show-műsorok készítése; show-műsorok

szervezése; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1);

sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása;

 táboroztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

 45    Társadalmi jellegű szolgáltatások; politikai párttevékenység; közbenjárás; jogi tanácsadás pályázati

 felhívások megválaszolásában; politikai lobbiszolgáltatások; politikai összejövetelek szervezése.

 ( 210 ) M 22 02181

 ( 220 ) 2022.08.25.

 ( 731 )  Rich Group Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Székely Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) RichLife

 ( 511 ) 9    Online áruház üzemeltetésére szolgáló szoftverek; online áruházakban vásárlói szokások kiértékelésére

szolgáló szoftverek; számítógépes programok online adatbázisokhoz való hozzáféréshez, böngészéshez és
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kereséshez; szoftverek online hirdetések weboldalakon történő kialakításához; szoftverek online hirdetések

weboldalakra történő beágyazásához; szoftverek online reklámok bérbeadásához weboldalakon; szoftverek online

 ügyletek közvetítéséhez.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; elektronikus kommunikációs hálózatokon

keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; globális számítógépes hálózatról vagy az internetről nyújtott online

üzleti információs szolgáltatások; hirdetési felület online kölcsönzése; online adatbázisokból származó

kereskedelmi információ biztosítása; online adatfeldolgozási szolgáltatások; online reklámozás; online reklám- és

 marketingszolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

  38    Online kommunikációs szolgáltatások.

 42    Minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

 fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 02232

 ( 220 ) 2022.08.30.

 ( 731 )  Semilab Zrt., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos- és ipari mérőeszközök, optikai-, mérő-, észlelő-, tesztelő-, ellenőrző-, oktató berendezések,

alkatrészek és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

szolgáló készülékek, alkatrészek és berendezések; képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására

szolgáló készülékek, alkatrészek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver; félvezető

tömbök, félvezető szeletek és félvezetőipari félkész termékek ellenőrzésére, fizikai- és kémiai tulajdonságainak

meghatározására szolgáló alkatrészek és berendezések; tanítási és oktatási anyagok [készülékek és berendezések].

 16    Nyomtatott publikációk; nyomtatványok, tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek és berendezések];

 dokumentációk és felhasználói kézikönyvek, jegyzőkönyvek, brosúrák, műszaki adatlapok.

 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 szoftver tervezése, fejlesztése és tesztelése; félvezető tömbök, félvezető szeletek és

félvezetőipari félkész termékek ellenőrzésére, fizikai- és kémiai tulajdonságainak meghatározására szolgáló

 alkatrészek és berendezések tervezése, szervizelése, karbantartása, fejlesztése, megépítése.

 ( 210 ) M 22 02244

 ( 220 ) 2022.08.31.

 ( 731 )  Romanovics Béla, Füzérradvány (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

 ( 541 ) Tripladeszka

 ( 511 )  6    Teraszkorlát; kerti térelválasztó elem; kerítéselem; kerítésajtó-elem; kerti elválasztó panel.

 ( 210 ) M 22 02301

 ( 220 ) 2022.09.06.

 ( 731 )  Zugló-Városközpont Ingatfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Sóskút (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés, ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés, ingatlantulajdon-kezelés,

 ingatlanügyletek, irodahelyiségek bérbeadása.
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  37    Építés.

 ( 210 ) M 22 02342

 ( 220 ) 2022.09.12.

 ( 731 )  Milford Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Rum; rum alapú italok; rum tartalmú koktélok; rum tartalmú szénsavas italok, kivéve sörök; rum ízű

 szeszesitalok; rum felhasználásával készült szeszesitalok; rum tartalmú készítmények italok készítéséhez.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; italok és ételek kis- és nagykereskedelme, online italforgalmazás,

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, online kereskedelmi ügyletek, online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére, webáruház, kereskedelmi adminisztráció, nyomtatványok megjelenítése,

terjesztése; nyomtatványok megjelenítése oktatás és reklámozás céljából; reklám, marketingszolgáltatások,

marketing és promóciós anyagok megjelenítése és terjesztése; nyomtatványok, promóciós anyagok megjelenítése

és terjesztése online módon, árubemutatók, fogyasztói tanácsadás, üzleti menedzsment, üzleti tájékoztatás,

 információ gyűjtés, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás, showműsorok, showműsorok szervezése és rendezése;

szórakoztatás; konferenciák; kiállítások; versenyek, találkozók, bemutatók, fesztiválok, rendezvények szervezése

és rendezése; szabadidős és kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; vendéglátóipari szolgáltatások

 (szórakoztatás) szervezése és rendezése; oktatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 02371

 ( 220 ) 2022.09.13.

 ( 731 )  Italica Floor Tiles Pvt. Ltd., Gujarat (IN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Burkolólapok, kerámialapok, kerámia falburkolatok, kerámia tetőcserepek, mázas kerámialapok, kerámia

padlólapok, kerámia vitrifikált csempék, digitális csempék, porceláncserepek és építőanyagok; mázas csempe,

 padlólap és kerámialap, mint építőanyag.

 ( 210 ) M 22 02420

 ( 220 ) 2019.09.18.

 ( 731 )  ESPOT, Paris (FR)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ESPOT

 ( 511 )  41    E-sportversenyek szervezése; elektronikus sportversenyek szervezése; e-sportesemények szervezése;

versenyek szervezése az interneten; versenyek lebonyolítása az interneten; elektronikus játékversenyek

szervezése; a fent említett szolgáltatások egyike sem kapcsolódik téli sportokhoz, síeléshez, hó-, szabadtéri- vagy

 hegyi tevékenységekhez vagy létesítményekhez, szezontól függetlenül.

 ( 210 ) M 22 02421
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 ( 220 ) 2022.09.15.

 ( 731 )  Kiss Eszter, Tiszaújváros (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   18    Bőráruk, táskák, övek.

  25    Ruházati termékek.

 ( 210 ) M 22 02511

 ( 220 ) 2022.09.27.

 ( 731 )  INPAP PLUS s.r.o., Karlín Praha 8 (CZ)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához;

kartondobozok; kartondobozok csomagoláshoz; összehajtható kartondobozok; kész kartondobozok csomagolási

célokra; fóliák csomagolásra; borítók papírból; iskolaszerek [papíráruk]; papír-írószer áruk; borítékok

 [papíráruk]; papír borítékok; karton; hullámkarton; ragasztószalagok; irodaszerek.

 35    Csomagolóeszközöl és csomagolóanyagok kiskereskedelme; következő termékek nagykereskedelmi, online

és távértékesítése: csomagolóanyagok, papír-írószer áruk és tisztítószerek háztartási használatra; reklámanyagok

 készítése; marketing szolgáltatások.

 42    Csomagolástervezés; csomagolóanyagok és csomagolások tervezése; tanácsadás csomagolástervezéssel

 kapcsolatban.

 ( 210 ) M 22 02608

 ( 220 ) 2022.10.07.

 ( 731 )  BioLife Plazma Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wolf Theiss Faludi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Emberség, teljes élet!

 ( 511 )  5    Vérplazma; vér orvosi, gyógyászati célokra; vérpótló szerek, vérkészítmények.

  42    Vérelemző szolgáltatások; laboratóriumi elemzések; laboratóriumi kutatások; laboratóriumi szolgáltatások.

 44    Vérelemzési szolgáltatások; véradás; véradással kapcsolatos tájékoztatás; vérbanki szolgáltatások; emberi

vér eltávolításával, kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos orvosi szolgáltatások; emberi vér begyűjtése és

tartósítása; vérvételi szolgáltatások; orvosi laboratóriumi szolgáltatások páciensektől levett vérminták

elemzésével kapcsolatban; egészségvédelemmel, egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások;

egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségügyi ellátás; orvosi, egészségügyi

szolgáltatások biztosítása; betegek kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi ellátási és elemzési szolgáltatások;

orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció; gyógyszerek készítése és

 adagolása; gyógyszerek készítésével és adagolásával kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 210 ) M 22 02615

 ( 220 ) 2022.10.10.

 ( 731 )  Gruber Péter, Göd (HU)

 ( 740 )  dr. Kanyok Zsófia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Italok házikedvencek részére.

  32    Ásványvíz [italok].
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 ( 210 ) M 22 02645

 ( 220 ) 2022.10.11.

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

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  ( 546 )

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

tisztatérhez (száraztérhez); nyomáscsökkentő készülékek gázberendezésekhez; nyomáscsökkentő szelepek

[biztonsági berendezések] gázkészülékekhez; nyomásellenőrző készülékek [gázkészülékek biztonsági

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

légpárásító készülékek; légpárásítók; párologtatók légkondicionáló berendezésekhez; légkondicionáló

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

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

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

szűrők háztartási célokra; gáztisztító készülékek; gáztisztítók; gázkondenzátorok, a gépalkatrészek kivételével;

légtisztító készülékek és gépek; ionizáló készülékek levegő kezelésére; levegő szagtalanító készülék; vízellátó

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

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

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

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

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

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

kapcsolatos információ szolgáltatása; fűtő- és hűtőberendezések telepítésével kapcsolatos tanácsadási

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

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

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

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

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

javítása szabályozott hőmérsékletű környezethez; talajhővel működő légkondicionáló és fűtőberendezések

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

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

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

 telepítése.

 ( 210 ) M 22 02671

 ( 220 ) 2022.10.14.

 ( 731 )  Acsay Jonatán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berecz V. Sándor, Budapest

 ( 541 ) LUXROCK

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

 berendezések.

 19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 37    Építőipari szolgáltatások; csiszolás; elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; építés; építési tanácsadó

szolgáltatások; építkezések felügyelete (irányítás); építkezéshez kapcsolódó konzultáció; építőanyagok

segítségével létrehozott tájépítészeti szolgáltatások; építőipari felszerelések kölcsönzése; kőműves munkák (1);

kőműves munkák (2); külső és belső festés; tapétázás; tetőfedő munkák; útburkolás; vakolás (vakolási munkák);

villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; víz alatti építkezés; víz alatti javítások;

 olaj- és gázfúrás.

 ( 210 ) M 22 02676

 ( 220 ) 2022.10.14.

 ( 731 )  Balatongép Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Dencső Dávid Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 7    Anyagmozgató gépek berakodáshoz és kirakodáshoz; áramfejlesztő generátorok (1); áramfejlesztő

generátorok (2); aratógépek és kévekötőgépek; aszfaltkészítő gépek; autódaruk; bányafúrók, bányászati

talajfúrók; bányaművelő gépek; bányászati kitermelő gépek; boronák; daruk (emelő- és felvonószerkezetek);

ekék; emelőberendezések (1); emelőberendezések (2); emelőgépek, felvonók (liftek) (1); emelőgépek, felvonók

(liftek) (2); emelőszerkezetek (gépek); esztergák; faipari, famegmunkáló gépek; felvonóvezérlő készülékek;

földmunkagépek (1); földmunkagépek (2); földmunkagépek (3); földmunkagépek (4); fúrófejek (gépalkatrészek);

fúrógépek; gumihevederek bányagépeken használt hernyótalp-alkatrészként; gumihevederek hókotrókon használt

hernyótalp-alkatrészként; gumihevederek rakodógépeken és -berendezéseken használt hernyótalp-alkatrészként;

hajlítógépek; hidraulikus motorok és hajtóművek; hidraulikus vezérlések gépekhez, motorokhoz és

hajtóművekhez; hóekék; hulladékaprító gépek; hulladéktömörítő gépek; ipari osztályozógépek, szortírozó gépek;

ipari robotok; kalapácsok (gépalkatrészek); kaszáló- és aratógépek (1); kaszáló- és aratógépek (2); kaszáló- és

aratógépek (3); kőmegmunkáló gépek; kultivátorok (gépek); lapátos, kanalas kotrók (mechanikus);

magasnyomású mosóberendezések; marógépek; mélyfúró berendezések, úszó vagy nem úszó; mezőgazdasági

eszközök, nem kézzel működtetett; mezőgazdasági felvonók, elevátorok; mezőgazdasági gépek; motoros

kultivátorok; nem kézzel működtetett, kézi szerszámok; osztógépek, elválasztó gépek; őrlőgépek; prések, sajtók

(gépek ipari célokra); rakodórámpák; rostálógépek; sűrített levegős gépek (1); sűrített levegős gépek (2); sűrített

levegős pisztolyok masztix kilövésére; szerszámgépek; szerszámok (géprészek); sziták, rosták, szűrők (gépek

vagy géprészek); szivattyúk (gépek); szivattyúk (gépek, motorok vagy hajtóművek részei); teherfelvonók,

emelők, csörlők; tisztítógépek és berendezések, elektromos; útépítő gépek; úthengerek; úttisztító gépek (önjáró);

vágógépek, vágószerszámok (1); vágógépek, vágószerszámok (2); vasútépítő gépek; vésők gépekhez; vetőgépek;

vibrátorok (gépek) ipari használatra; zúzógépek, aprítógépek ipari használatra; zúzógépek, őrlőgépek (1);

zúzógépek, őrlőgépek (2); zúzógépek, őrlőgépek (3); motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével);

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

 szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 37    Építőipari szolgáltatások; aszfaltozás; bányaművelés; buldózerek kölcsönzése; csővezetékek építése és

karbantartása; daruk (építőipari gépek) kölcsönzése; elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; elhasznált vagy

tönrement motorok felújítása; 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; exkavátorok (kotrógépek) kölcsönzése; felvonók felszerelése és

javítása; felvonók (liftek) karbantartása távmegfigyelő rendszerekkel; gépek üzembe helyezése, karbantartása és
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javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gépjárművek karosszériájának tuningolása; gumiabroncs-centírozás;

gumiabroncsok (újra) futózása; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); gyárépítés; hajóépítés; hidraulikus törési

szolgáltatások; hóeltakarítás; járműfényezés; járműjavítás (üzemzavar); járműjavító műhelyek

(üzemanyag-utántöltés és karbantartás); járműmosás; járművek karbantartása; járművek karbantartása és javítása;

járművek kenése; járművek külső, belső és mechanikai részeinek felszerelése ügyféligények szerint (tuning);

járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása; javítással kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; kőfejtés;

kőműves munkák (1); kőműves munkák (2); közművek bevezetése építési területeken; kútfúrás; raktárak építése

és javítása; romok kiásása, nem kutatási célokból; rozsdamentesítés; útburkolás; utcaseprőgépek kölcsönzése;

 úttisztítás; vakolás (vakolási munkák); bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás.

 ( 210 ) M 22 02709

 ( 220 ) 2022.10.18.

 ( 731 )  Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Eger (HU)

 ( 740 )  TAKÁCS ÜGYVÉDI IRODA, Szokolya

 ( 555 )

 

Az MP4 fájl elérése:

 http://epub.hpo.hu/e-kutatas/aa?_p=5A07BA39A7714C66E4DDB53D16B9B03A

 ( 511 )   33    Egri Borvidék területén megtermelt borszőlőből készült oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borok.

 ( 210 ) M 22 02718

 ( 220 ) 2022.10.19.

 ( 731 )  Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vargha András 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.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 22 02719

 ( 220 ) 2022.10.19.

 ( 731 )  Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vargha András 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.

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

 ( 210 ) M 22 02793

 ( 220 ) 2022.10.26.

 ( 731 )  TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 02822

 ( 220 ) 2022.10.31.

 ( 731 )  Barkóczi Csaba 67%, Pécs (HU)

 Barkóczi Szabina 33%, Magyarhertelend (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Propolisz; méz; méhpempő.

 ( 210 ) M 22 02823

 ( 220 ) 2022.11.02.

 ( 731 )  Bank360 Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árvai János Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek
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és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló

 média; számítógépek és számítógépes perifériák.

  16    Papír és karton; fényképek.

  35    Reklámozás.

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

  41    Nevelés; szakmai képzés.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02824

 ( 220 ) 2022.11.02.

 ( 731 )  Bank360 Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árvai János Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

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

 ( 210 ) M 22 02888

 ( 220 ) 2022.11.09.

 ( 731 )  Trunkos András, Törökbálint (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Baromfi nem élő, disznóhús, étkezési olajok, bab tartósított, borsó tartósított, dzsemek, lekvárok.

  30    Bors, bulgur, búzaliszt, cukor, csokoládé, curry (fűszer), citromsav.

 ( 210 ) M 22 02950

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  FremantleMedia Limited, London (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Bármely médiára rögzített hang- és kép; adathordozók audió jelekhez és/vagy video jelekhez; filmfelvételek

és televízióműsorok felvételei; hang- és zenei felvételek; audio- és videokazetták; CD-lemezek; DVD-k;

hanglemezek; CD-ROM-ok; szoftverek; szoftver a következőkhöz: elektronikus média vagy információ

feltöltése, küldése, bemutatása, megjelenítése, címkézése, naplózása, megosztása vagy egyéb formájú

szolgáltatása az interneten vagy más kommunikációs hálózatokon; számítógépes játékszoftverek; számítógépes

játékok; videó felvételek az internetről; adatbázisokból vagy az internetről online megszerezhető [letölthető]

elektronikus kiadványok; elektronikus kiadványok bármilyen hordozón; adatbázisból vagy az internetről
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biztosított letölthető műalkotások; elektronikus műalkotások bármely médiumon; képernyővédők; cartridge-k

televíziós játékkészülékekhez; lézerlemezek; egérpadok; mobiltelefonokra, táblagépekre és egyéb elektronikus

mobil eszközökre letölthető szoftverek; számítógépes szoftverek mobileszközökhöz és számítógépekhez való

alkalmazások formájában; számítógépes játékokat tartalmazó alkalmazások; a fent említett áruk alkatrészei és

 szerelvényei.

 38    Közvetítés; televíziós műsorszórás, közvetítés; rádiós műsorszórás; műholdas televíziós műsorszórás;

kábeltelevíziós műsorszórás; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; interaktív távbeszélő szolgáltatások;

telefonos üzenetküldő szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások rádióhullámok, telefonok, az internet, a

 világháló, vezetékek, műholdak, mikrohullámok és távvezetékhálózat felhasználásával; telefonszolgáltatások.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztató szolgáltatások televíziós

műsorok, kábeles, műholdas és internetes műsorok formájában; televíziós műsorok, showműsorok, filmek,

videók, DVD-k és optikai lemezek gyártása és bemutatása; televíziós, rádiós, kábel-, műholdas és internetes

műsorok előállítása és bemutatása; televíziós, rádiós, kábel-, műholdas és internetes műsorok, filmek,

hangfelvételek, videó felvételek és DVD-k gyártása, bemutatása, terjesztése, egyidejű bemutatása és hálózatba

adása; szórakoztatáshoz kapcsolódó online tájékoztatás számítógépes adatbázisból vagy az interneten keresztül

vagy kommunikációs műhold, mikrohullámú, illetve egyéb elektronikus, digitális vagy analóg eszköz révén;

oktatási, kulturális vagy szórakoztató célú rendezvények szervezése, létrehozása és bemutatása; versenyek,

vetélkedők, játékok, játékműsorok, rejtvények, vidám rendezvények, kiállítások, műsorok, turnézó műsorok,

színpadi rendezvények, roadshow-k, színházi előadások, koncertek, élő előadások és közönségtalálkozók

szervezése, rendezése és bemutatása; nem letölthető televíziós műsorok biztosítása igény szerinti és közel igény

szerinti videó közvetítési szolgáltatásokon keresztül; szórakoztató és oktató szolgáltatások elektronikus média,

multimédiás tartalom, videók, filmek, képek, ábrák, szöveg, fényképek, játékok, a felhasználók által létrehozott

tartalom, audio tartalom és információk interneten vagy egyéb számítógépes és kommunikációs hálózatokon

keresztüli feltöltése, letöltése, megszerzése, közzététele, megmutatása, szerkesztése, lejátszása, folyamatos

szórású sugárzása, megnézése, előzetes megnézése, megjelenítése, címkézése, naplózása, megosztása,

manipulálása, terjesztése, megjelentetése, reprodukálása segítségével; szórakoztatás podcaston keresztül;

szórakoztatással kapcsolatos szolgáltatások, úgymint nem letölthető online virtuális termékek, digitális animált és

nem animált modellek és karakterek, avatárok, digitális rétegek és skinek biztosítása virtuális környezetekben

történő felhasználáshoz; virtuális valósággal és interaktív játékokkal kapcsolatos szolgáltatások, amelyeket online

nyújtanak egy globális számítógépes hálózatról, illetve különböző vezeték nélküli hálózatokon és elektronikus

eszközökön keresztül; szórakoztatási szolgáltatások, melyek szórakoztató tartalom streamelését és szórakoztató

események élő közvetítését tartalmazó online környezet biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások virtuális

előadások és társadalmi szórakoztató események szervezése, rendezése és fogadása formájában; könyvek,

folyóiratok, szövegek, nyomtatványok és felvételek kiadása; elektronikus kiadványok és online kiadványok,

köztük elektronikus könyvek, újságok, folyóiratok (folyóiratok), képregények, folyóiratok (kiadványok),

könyvek, felhasználói kézikönyvek, oktatási és képzési anyagok kiadása és biztosítása; online nem letölthető

videóklipek és egyéb multimédiás digitális tartalmak szolgáltatása, amelyek folytatásos sorozatokból származó

vagy azokkal kapcsolatos hangot, videót, alkotást, és/vagy szöveget tartalmaznak; bármely fentemlített

szolgáltatássokkal kapcsolatos információs és tanácsadási szolgáltatások; mobiltelefonnal megvalósítható

interaktív szórakoztatás; internetalapú játékok; sorsjátékok és szerencsejátékok működtetése; szórakoztató

játékszolgáltatások; szerencsejátékok; fogadóirodai szolgáltatások; kaszinó szolgáltatások; kártyajáték- és

kaszinójáték-versenyek, vetélkedők, viadalok, játékok és/vagy rendezvények; nyereményjátékok működtetése; a

fent említett szolgáltatások bármelyikének biztosítása mobil telefonokra, mobil hálózatokon, kommunikációs

műholdon, mikrohullámon vagy egyéb elektronikus, digitális és analóg médián keresztül, élőben, elektronikus

 úton, számítógépes hálózaton keresztül, az interneten keresztül, online módon és televízión keresztül.

 ( 210 ) M 22 02966

 ( 220 ) 2022.11.14.
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 ( 731 )  Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Mester & Társa Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Szívügyünk Likócs!

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

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

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

készült 3D-s fali műalkotások; papírból készült faldekorációk; papírból készült figurák; papírból készült

műalkotások; papírfigurák; papírkivágások; papírmasé; papírmaséból készült díszítő szobrok; papírmaséból

készült szobrok; szobrocskák, figurák papírmaséból; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; plakátok,

transzparensek kartonból; plakátok, transzparensek papírból; papírból készült poszterek; poszterek;

poszterkönyvek; posztermagazinok; vászonképek, ragasztott poszterek; kaparós könyvek rajzoláshoz; karcoló

tollak; színes tollak; színező tollak; tollak (színes -); jelölőtollak, szövegkiemelő tollak [irodaszerek];

szövegkiemelő tollak; élelmiszer csomagolások részeként értékesített nyomtatott receptek; csomagolásra szolgáló

ragasztószalagok; papírból készült tasakok csomagoláshoz; papírtasakok csomagoláshoz; papírzacskók

csomagoláshoz; abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; papír- vagy műanyaglapok

nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; határidőnaplók [nyomdaipari termékek]; a nyomdaiparban

 képek reprodukciójára használt tintázó lapok; nyomdai papír, nyomdapapír.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; árubemutatók szervezése

reklámozási célokra; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás

[promóciós/reklámozási célokra]; fényképészeti felszerelés bemutatása [reklámozási célból]; kirakatrendezési

szolgáltatások reklámozási célokra; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése;

reklámcélú bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;

reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; prospektusok

és termékminták terjesztése reklámcélból; prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám- és promóciós

anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése;

reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok,

prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi,

akár belföldi]; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

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

termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése;

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

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

terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlevelek

és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása

telefonos megkeresések alapján; reklámminták terjesztésének lebonyolítása; reklámok és kereskedelmi hirdetések

terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;

reklámozó szórólapok terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; reklámszórólapok terjesztése; reklámterjesztés;

szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; terjesztés (reklámanyag -);

termékek terjesztése, szétosztása reklámcélokból; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi

 vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; egészség- és fitnesztréning;

egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő

klubok szolgáltatásai [edzés]; létesítmények biztosítása egészség kluboknak [mozgásgyakorlatok]; politikai

beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való felkészítés és coaching; testnevelés; testnevelési

 létesítmények biztosítása; testnevelési oktatás; testnevelési szolgáltatások.

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

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 128. évfolyam 5. szám, 2023.03.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M502



szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai

 összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 02967

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Mester & Társa Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Szívügyünk Marcalváros!

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

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

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

készült 3D-s fali műalkotások; papírból készült faldekorációk; papírból készült figurák; papírból készült

műalkotások; papírfigurák; papírkivágások; papírmasé; papírmaséból készült díszítő szobrok; papírmaséból

készült szobrok; szobrocskák, figurák papírmaséból; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; plakátok,

transzparensek kartonból; plakátok, transzparensek papírból; papírból készült poszterek; poszterek;

poszterkönyvek; posztermagazinok; vászonképek, ragasztott poszterek; kaparós könyvek rajzoláshoz; karcoló

tollak; színes tollak; színező tollak; tollak (színes -); jelölőtollak, szövegkiemelő tollak [irodaszerek];

szövegkiemelő tollak; élelmiszer csomagolások részeként értékesített nyomtatott receptek; csomagolásra szolgáló

ragasztószalagok; papírból készült tasakok csomagoláshoz; papírtasakok csomagoláshoz; papírzacskók

csomagoláshoz; abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; papír- vagy műanyaglapok

nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; határidőnaplók [nyomdaipari termékek]; a nyomdaiparban

 képek reprodukciójára használt tintázó lapok; nyomdai papír, nyomdapapír.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; árubemutatók szervezése

reklámozási célokra; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás

[promóciós/reklámozási célokra]; fényképészeti felszerelés bemutatása [reklámozási célból]; kirakatrendezési

szolgáltatások reklámozási célokra; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése;

reklámcélú bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;

reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; prospektusok

és termékminták terjesztése reklámcélból; prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám- és promóciós

anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése;

reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok,

prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi,

akár belföldi]; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

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

termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése;

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

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

terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlevelek

és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása

telefonos megkeresések alapján; reklámminták terjesztésének lebonyolítása; reklámok és kereskedelmi hirdetések

terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;

reklámozó szórólapok terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; reklámszórólapok terjesztése; reklámterjesztés;

szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; terjesztés (reklámanyag -);

termékek terjesztése, szétosztása reklámcélokból; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi

 vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; egészség- és fitnesztréning;

egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő

klubok szolgáltatásai [edzés]; létesítmények biztosítása egészség kluboknak [mozgásgyakorlatok]; politikai
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beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való felkészítés és coaching; testnevelés; testnevelési

 létesítmények biztosítása; testnevelési oktatás; testnevelési szolgáltatások.

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

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs

szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai

 összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 02968

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Mester & Társa Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Szívügyünk Ménfőcsanak!

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

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

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

készült 3D-s fali műalkotások; papírból készült faldekorációk; papírból készült figurák; papírból készült

műalkotások; papírfigurák; papírkivágások; papírmasé; papírmaséból készült díszítő szobrok; papírmaséból

készült szobrok; szobrocskák, figurák papírmaséból; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; plakátok,

transzparensek kartonból; plakátok, transzparensek papírból; papírból készült poszterek; poszterek;

poszterkönyvek; posztermagazinok; vászonképek, ragasztott poszterek; kaparós könyvek rajzoláshoz; karcoló

tollak; színes tollak; színező tollak; tollak (színes -); jelölőtollak, szövegkiemelő tollak [irodaszerek];

szövegkiemelő tollak; élelmiszer csomagolások részeként értékesített nyomtatott receptek; csomagolásra szolgáló

ragasztószalagok; papírból készült tasakok csomagoláshoz; papírtasakok csomagoláshoz; papírzacskók

csomagoláshoz; abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; papír- vagy műanyaglapok

nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; határidőnaplók [nyomdaipari termékek]; a nyomdaiparban

 képek reprodukciójára használt tintázó lapok; nyomdai papír, nyomdapapír.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; árubemutatók szervezése

reklámozási célokra; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás

[promóciós/reklámozási célokra]; fényképészeti felszerelés bemutatása [reklámozási célból]; kirakatrendezési

szolgáltatások reklámozási célokra; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése;

reklámcélú bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;

reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; prospektusok

és termékminták terjesztése reklámcélból; prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám- és promóciós

anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése;

reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok,

prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi,

akár belföldi]; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

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

termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése;

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

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

terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlevelek

és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása

telefonos megkeresések alapján; reklámminták terjesztésének lebonyolítása; reklámok és kereskedelmi hirdetések

terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;

reklámozó szórólapok terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; reklámszórólapok terjesztése; reklámterjesztés;

szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; terjesztés (reklámanyag -);

termékek terjesztése, szétosztása reklámcélokból; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi
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 vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; egészség- és fitnesztréning;

egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő

klubok szolgáltatásai [edzés]; létesítmények biztosítása egészség kluboknak [mozgásgyakorlatok]; politikai

beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való felkészítés és coaching; testnevelés; testnevelési

 létesítmények biztosítása; testnevelési oktatás; testnevelési szolgáltatások.

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

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs

szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai

 összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 02969

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Mester & Társa Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Szívügyünk Bácsa!

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

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

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

készült 3D-s fali műalkotások; papírból készült faldekorációk; papírból készült figurák; papírból készült

műalkotások; papírfigurák; papírkivágások; papírmasé; papírmaséból készült díszítő szobrok; papírmaséból

készült szobrok; szobrocskák, figurák papírmaséból; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; plakátok,

transzparensek kartonból; plakátok, transzparensek papírból; papírból készült poszterek; poszterek;

poszterkönyvek; posztermagazinok; vászonképek, ragasztott poszterek; kaparós könyvek rajzoláshoz; karcoló

tollak; színes tollak; színező tollak; tollak (színes -); jelölőtollak, szövegkiemelő tollak [irodaszerek];

szövegkiemelő tollak; élelmiszer csomagolások részeként értékesített nyomtatott receptek; csomagolásra szolgáló

ragasztószalagok; papírból készült tasakok csomagoláshoz; papírtasakok csomagoláshoz; papírzacskók

csomagoláshoz; abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; papír- vagy műanyaglapok

nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; határidőnaplók [nyomdaipari termékek]; a nyomdaiparban

 képek reprodukciójára használt tintázó lapok; nyomdai papír, nyomdapapír.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; árubemutatók szervezése

reklámozási célokra; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás

[promóciós/reklámozási célokra]; fényképészeti felszerelés bemutatása [reklámozási célból]; kirakatrendezési

szolgáltatások reklámozási célokra; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése;

reklámcélú bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;

reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; prospektusok

és termékminták terjesztése reklámcélból; prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám- és promóciós

anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése;

reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok,

prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi,

akár belföldi]; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

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

termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése;

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

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

terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlevelek

és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása

telefonos megkeresések alapján; reklámminták terjesztésének lebonyolítása; reklámok és kereskedelmi hirdetések
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terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;

reklámozó szórólapok terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; reklámszórólapok terjesztése; reklámterjesztés;

szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; terjesztés (reklámanyag -);

termékek terjesztése, szétosztása reklámcélokból; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi

 vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; egészség- és fitnesztréning;

egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő

klubok szolgáltatásai [edzés]; létesítmények biztosítása egészség kluboknak [mozgásgyakorlatok]; politikai

beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való felkészítés és coaching; testnevelés; testnevelési

 létesítmények biztosítása; testnevelési oktatás; testnevelési szolgáltatások.

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

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs

szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai

 összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 02970

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Mester & Társa Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Szívügyünk Sárás!

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

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

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

készült 3D-s fali műalkotások; papírból készült faldekorációk; papírból készült figurák; papírból készült

műalkotások; papírfigurák; papírkivágások; papírmasé; papírmaséból készült díszítő szobrok; papírmaséból

készült szobrok; szobrocskák, figurák papírmaséból; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; plakátok,

transzparensek kartonból; plakátok, transzparensek papírból; papírból készült poszterek; poszterek;

poszterkönyvek; posztermagazinok; vászonképek, ragasztott poszterek; kaparós könyvek rajzoláshoz; karcoló

tollak; színes tollak; színező tollak; tollak (színes -); jelölőtollak, szövegkiemelő tollak [irodaszerek];

szövegkiemelő tollak; élelmiszer csomagolások részeként értékesített nyomtatott receptek; csomagolásra szolgáló

ragasztószalagok; papírból készült tasakok csomagoláshoz; papírtasakok csomagoláshoz; papírzacskók

csomagoláshoz; abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; papír- vagy műanyaglapok

nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; határidőnaplók [nyomdaipari termékek]; a nyomdaiparban

 képek reprodukciójára használt tintázó lapok; nyomdai papír, nyomdapapír.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; árubemutatók szervezése

reklámozási célokra; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás

[promóciós/reklámozási célokra]; fényképészeti felszerelés bemutatása [reklámozási célból]; kirakatrendezési

szolgáltatások reklámozási célokra; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése;

reklámcélú bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;

reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; prospektusok

és termékminták terjesztése reklámcélból; prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám- és promóciós

anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése;

reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok,

prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi,

akár belföldi]; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

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

termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése;

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

terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlevelek

és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása

telefonos megkeresések alapján; reklámminták terjesztésének lebonyolítása; reklámok és kereskedelmi hirdetések

terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;

reklámozó szórólapok terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; reklámszórólapok terjesztése; reklámterjesztés;

szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; terjesztés (reklámanyag -);

termékek terjesztése, szétosztása reklámcélokból; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi

 vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; egészség- és fitnesztréning;

egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő

klubok szolgáltatásai [edzés]; létesítmények biztosítása egészség kluboknak [mozgásgyakorlatok]; politikai

beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való felkészítés és coaching; testnevelés; testnevelési

 létesítmények biztosítása; testnevelési oktatás; testnevelési szolgáltatások.

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

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs

szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai

 összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 02971

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Mester & Társa Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Szívügyünk Pinnyéd!

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

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

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

készült 3D-s fali műalkotások; papírból készült faldekorációk; papírból készült figurák; papírból készült

műalkotások; papírfigurák; papírkivágások; papírmasé; papírmaséból készült díszítő szobrok; papírmaséból

készült szobrok; szobrocskák, figurák papírmaséból; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; plakátok,

transzparensek kartonból; plakátok, transzparensek papírból; papírból készült poszterek; poszterek;

poszterkönyvek; posztermagazinok; vászonképek, ragasztott poszterek; kaparós könyvek rajzoláshoz; karcoló

tollak; színes tollak; színező tollak; tollak (színes -); jelölőtollak, szövegkiemelő tollak [irodaszerek];

szövegkiemelő tollak; élelmiszer csomagolások részeként értékesített nyomtatott receptek; csomagolásra szolgáló

ragasztószalagok; papírból készült tasakok csomagoláshoz; papírtasakok csomagoláshoz; papírzacskók

csomagoláshoz; abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; papír- vagy műanyaglapok

nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; határidőnaplók [nyomdaipari termékek]; a nyomdaiparban

 képek reprodukciójára használt tintázó lapok; nyomdai papír, nyomdapapír.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; árubemutatók szervezése

reklámozási célokra; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás

[promóciós/reklámozási célokra]; fényképészeti felszerelés bemutatása [reklámozási célból]; kirakatrendezési

szolgáltatások reklámozási célokra; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése;

reklámcélú bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;

reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; prospektusok

és termékminták terjesztése reklámcélból; prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám- és promóciós

anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése;

reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok,

prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi,
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akár belföldi]; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

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

termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése;

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

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

terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlevelek

és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása

telefonos megkeresések alapján; reklámminták terjesztésének lebonyolítása; reklámok és kereskedelmi hirdetések

terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;

reklámozó szórólapok terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; reklámszórólapok terjesztése; reklámterjesztés;

szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; terjesztés (reklámanyag -);

termékek terjesztése, szétosztása reklámcélokból; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi

 vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; egészség- és fitnesztréning;

egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő

klubok szolgáltatásai [edzés]; létesítmények biztosítása egészség kluboknak [mozgásgyakorlatok]; politikai

beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való felkészítés és coaching; testnevelés; testnevelési

 létesítmények biztosítása; testnevelési oktatás; testnevelési szolgáltatások.

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

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs

szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai

 összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 02972

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Mester & Társa Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Szívügyünk Révfalu!

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

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

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

készült 3D-s fali műalkotások; papírból készült faldekorációk; papírból készült figurák; papírból készült

műalkotások; papírfigurák; papírkivágások; papírmasé; papírmaséból készült díszítő szobrok; papírmaséból

készült szobrok; szobrocskák, figurák papírmaséból; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; plakátok,

transzparensek kartonból; plakátok, transzparensek papírból; papírból készült poszterek; poszterek;

poszterkönyvek; posztermagazinok; vászonképek, ragasztott poszterek; kaparós könyvek rajzoláshoz; karcoló

tollak; színes tollak; színező tollak; tollak (színes -); jelölőtollak, szövegkiemelő tollak [irodaszerek];

szövegkiemelő tollak; élelmiszer csomagolások részeként értékesített nyomtatott receptek; csomagolásra szolgáló

ragasztószalagok; papírból készült tasakok csomagoláshoz; papírtasakok csomagoláshoz; papírzacskók

csomagoláshoz; abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; papír- vagy műanyaglapok

nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; határidőnaplók [nyomdaipari termékek]; a nyomdaiparban

 képek reprodukciójára használt tintázó lapok; nyomdai papír, nyomdapapír.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; árubemutatók szervezése

reklámozási célokra; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás

[promóciós/reklámozási célokra]; fényképészeti felszerelés bemutatása [reklámozási célból]; kirakatrendezési

szolgáltatások reklámozási célokra; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése;

reklámcélú bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;

reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; prospektusok
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és termékminták terjesztése reklámcélból; prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám- és promóciós

anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése;

reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok,

prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi,

akár belföldi]; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

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

termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése;

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

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

terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlevelek

és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása

telefonos megkeresések alapján; reklámminták terjesztésének lebonyolítása; reklámok és kereskedelmi hirdetések

terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;

reklámozó szórólapok terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; reklámszórólapok terjesztése; reklámterjesztés;

szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; terjesztés (reklámanyag -);

termékek terjesztése, szétosztása reklámcélokból; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi

 vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; egészség- és fitnesztréning;

egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő

klubok szolgáltatásai [edzés]; létesítmények biztosítása egészség kluboknak [mozgásgyakorlatok]; politikai

beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való felkészítés és coaching; testnevelés; testnevelési

 létesítmények biztosítása; testnevelési oktatás; testnevelési szolgáltatások.

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

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs

szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai

 összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 02973

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Mester & Társa Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Szívügyünk Sziget!

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

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

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

készült 3D-s fali műalkotások; papírból készült faldekorációk; papírból készült figurák; papírból készült

műalkotások; papírfigurák; papírkivágások; papírmasé; papírmaséból készült díszítő szobrok; papírmaséból

készült szobrok; szobrocskák, figurák papírmaséból; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; plakátok,

transzparensek kartonból; plakátok, transzparensek papírból; papírból készült poszterek; poszterek;

poszterkönyvek; posztermagazinok; vászonképek, ragasztott poszterek; kaparós könyvek rajzoláshoz; karcoló

tollak; színes tollak; színező tollak; tollak (színes -); jelölőtollak, szövegkiemelő tollak [irodaszerek];

szövegkiemelő tollak; élelmiszer csomagolások részeként értékesített nyomtatott receptek; csomagolásra szolgáló

ragasztószalagok; papírból készült tasakok csomagoláshoz; papírtasakok csomagoláshoz; papírzacskók

csomagoláshoz; abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; papír- vagy műanyaglapok

nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; határidőnaplók [nyomdaipari termékek]; a nyomdaiparban

 képek reprodukciójára használt tintázó lapok; nyomdai papír, nyomdapapír.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; árubemutatók szervezése

reklámozási célokra; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás
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[promóciós/reklámozási célokra]; fényképészeti felszerelés bemutatása [reklámozási célból]; kirakatrendezési

szolgáltatások reklámozási célokra; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése;

reklámcélú bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;

reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; prospektusok

és termékminták terjesztése reklámcélból; prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám- és promóciós

anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése;

reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok,

prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi,

akár belföldi]; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

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

termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése;

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

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

terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlevelek

és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása

telefonos megkeresések alapján; reklámminták terjesztésének lebonyolítása; reklámok és kereskedelmi hirdetések

terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;

reklámozó szórólapok terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; reklámszórólapok terjesztése; reklámterjesztés;

szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; terjesztés (reklámanyag -);

termékek terjesztése, szétosztása reklámcélokból; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi

 vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; egészség- és fitnesztréning;

egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő

klubok szolgáltatásai [edzés]; létesítmények biztosítása egészség kluboknak [mozgásgyakorlatok]; politikai

beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való felkészítés és coaching; testnevelés; testnevelési

 létesítmények biztosítása; testnevelési oktatás; testnevelési szolgáltatások.

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

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs

szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai

 összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 02974

 ( 220 ) 2022.11.14.

 ( 731 )  Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Mester & Társa Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Szívügyünk Újváros!

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

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

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

készült 3D-s fali műalkotások; papírból készült faldekorációk; papírból készült figurák; papírból készült

műalkotások; papírfigurák; papírkivágások; papírmasé; papírmaséból készült díszítő szobrok; papírmaséból

készült szobrok; szobrocskák, figurák papírmaséból; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; plakátok,

transzparensek kartonból; plakátok, transzparensek papírból; papírból készült poszterek; poszterek;

poszterkönyvek; posztermagazinok; vászonképek, ragasztott poszterek; kaparós könyvek rajzoláshoz; karcoló

tollak; színes tollak; színező tollak; tollak (színes -); jelölőtollak, szövegkiemelő tollak [irodaszerek];

szövegkiemelő tollak; élelmiszer csomagolások részeként értékesített nyomtatott receptek; csomagolásra szolgáló

ragasztószalagok; papírból készült tasakok csomagoláshoz; papírtasakok csomagoláshoz; papírzacskók

csomagoláshoz; abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; papír- vagy műanyaglapok
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nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; határidőnaplók [nyomdaipari termékek]; a nyomdaiparban

 képek reprodukciójára használt tintázó lapok; nyomdai papír, nyomdapapír.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; árubemutatók szervezése

reklámozási célokra; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás

[promóciós/reklámozási célokra]; fényképészeti felszerelés bemutatása [reklámozási célból]; kirakatrendezési

szolgáltatások reklámozási célokra; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése;

reklámcélú bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;

reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; prospektusok

és termékminták terjesztése reklámcélból; prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám- és promóciós

anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése;

reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok,

prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi,

akár belföldi]; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

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

termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése;

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

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

terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlevelek

és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása

telefonos megkeresések alapján; reklámminták terjesztésének lebonyolítása; reklámok és kereskedelmi hirdetések

terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;

reklámozó szórólapok terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; reklámszórólapok terjesztése; reklámterjesztés;

szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; terjesztés (reklámanyag -);

termékek terjesztése, szétosztása reklámcélokból; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi

 vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; egészség- és fitnesztréning;

egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő

klubok szolgáltatásai [edzés]; létesítmények biztosítása egészség kluboknak [mozgásgyakorlatok]; politikai

beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való felkészítés és coaching; testnevelés; testnevelési

 létesítmények biztosítása; testnevelési oktatás; testnevelési szolgáltatások.

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

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs

szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai

 összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 03008

 ( 220 ) 2022.11.16.

 ( 731 )  Richter Dénes, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csiky Péter, Budapest

 ( 541 ) CsillÁsvány Szütyő

 ( 511 )  14    Ékszerek; ékszerkellékek; féldrágakövek; fityegők, díszek kulcskarikákhoz; függők ékszerekhez;

 fülbevalók; karkötők [ékszerek]; kulcskarikák [apró díszekkel, fityegőkkel]; láncok [ékszerek]; medálok.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: ékszerek, ékszerkellékek, féldrágakövek, fityegők, díszek kulcskarikákhoz, függők ékszerekhez,

 fülbevalók, karkötők [ékszerek], kulcskarikák [apró díszekkel, fityegőkkel], láncok [ékszerek], medálok.

 ( 210 ) M 22 03023

 ( 220 ) 2022.11.17.

 ( 731 )  Dunhill Tobacco of London Limited, London (GB)
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 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Fehérváry Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Cigaretta; szivarok; szivarkák; sodorható dohány; pipadohány és dohánytermékek.

 ( 210 ) M 22 03024

 ( 220 ) 2022.11.17.

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

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

 ( 541 ) TOPAZ TOBACCO

 ( 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 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).

 ( 210 ) M 22 03026

 ( 220 ) 2022.11.17.

 ( 731 )  Hátrányos Helyzetű Falvak és Községek Fejlődéséért Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportversenyek rendezése és lebonyolítása; szabadidős

 programok szervezése és lebonyolítása; labdajátékokkal kapcsolatos nevelés, oktatás.

 ( 210 ) M 22 03081

 ( 220 ) 2022.11.22.

 ( 731 )  Pharma Quattro Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BASICLAB BRAINPRO

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítő italok.

 32    Tápanyaggal dúsított italok; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitaminokkal és ásványi sókkal

 dúsított alkoholmentes italok; vitamin tartalmú italok.

 ( 210 ) M 22 03095

 ( 220 ) 2022.11.24.

 ( 731 )  Csutorás Ferenc, Eger (HU)

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

 ( 541 ) ARCHBISHOP

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 22 03111

 ( 220 ) 2022.11.25.
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 ( 731 )  MIL TRADE SRL, Carei, Satu Mare (RO)

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

 ( 541 ) XGT

 ( 511 ) 2    Alapozók, primerek; alizarin festékek; alumínium festékek; azbesztet tartalmazó festékek; baktériumölő

festékek; bevonatok kátránypapírhoz [festékek]; bevonó anyagok [festékek]; bitumen lakk; elektromosan vezető

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].

 ( 210 ) M 22 03112

 ( 220 ) 2022.11.25.

 ( 731 )  MIL TRADE SRL, Carei, Satu Mare (RO)

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

 ( 541 ) XTG

 ( 511 ) 2    Alapozók, primerek; alizarin festékek; alumínium festékek; azbesztet tartalmazó festékek; baktériumölő

festékek; bevonatok kátránypapírhoz [festékek]; bevonó anyagok [festékek]; bitumen lakk; elektromosan vezető

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].

 ( 210 ) M 22 03113

 ( 220 ) 2022.11.25.

 ( 731 )  MIL TRADE SRL, Carei, Satu Mare (RO)

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

 ( 541 ) TXG

 ( 511 ) 2    Alapozók, primerek; alizarin festékek; alumínium festékek; azbesztet tartalmazó festékek; baktériumölő

festékek; bevonatok kátránypapírhoz [festékek]; bevonó anyagok [festékek]; bitumen lakk; elektromosan vezető

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].

 ( 210 ) M 22 03114

 ( 220 ) 2022.11.25.

 ( 731 )  MIL TRADE SRL, Carei, Satu Mare (RO)

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

 ( 541 ) GTX

 ( 511 ) 2    Alapozók, primerek; alizarin festékek; alumínium festékek; azbesztet tartalmazó festékek; baktériumölő

festékek; bevonatok kátránypapírhoz [festékek]; bevonó anyagok [festékek]; bitumen lakk; elektromosan vezető

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].

 ( 210 ) M 22 03115

 ( 220 ) 2022.11.25.

 ( 731 )  MIL TRADE SRL, Carei, Satu Mare (RO)
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 ( 740 )  Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) GXT

 ( 511 ) 2    Alapozók, primerek; alizarin festékek; alumínium festékek; azbesztet tartalmazó festékek; baktériumölő

festékek; bevonatok kátránypapírhoz [festékek]; bevonó anyagok [festékek]; bitumen lakk; elektromosan vezető

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].

 ( 210 ) M 22 03117

 ( 220 ) 2022.11.25.

 ( 731 )  Aximmetry Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Aximmetry

 ( 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; játékszoftverek; számítógépes programok [letölthető

szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek, rögzített;

szoftverek; virtuális és kiterjesztett valóság szoftverek; számítógépes szoftverek [programok]; számítógépes

szoftver programok; letölthető szoftverek; információtechnológia és audiovizuális berendezések; videoszerkesztő

szoftverek; interaktív szórakoztatási számítógépes szoftverek videojátékokhoz; letölthető interaktív szórakoztató

szoftverek videojátékokhoz; műsorszóró berendezések; szerkesztő szoftverek; szórakoztató szoftverek;

számítógépes programok kép-, hang- és videoszerkesztéshez; &quot;kiterjesztett valóság&quot; szoftver; 3D-s

 számítógépes grafikai szoftverek; rögzített tartalmak.

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógépes grafikai tervezési szolgáltatások;

számítógépes grafikai szolgáltatások; videografikák számítógéppel támogatott tervezése; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; szoftveralkotás; szoftverek fejlesztése audio- és video-operátoroknak; számítógépes

 szoftver fejlesztése; szoftvertervezés; szoftverek tervezése és fejlesztése.

 ( 210 ) M 22 03173

 ( 220 ) 2022.12.02.

 ( 731 )  Mohos Péter Ákos, Rábapatona (HU)

 ( 740 )  Dr. Stugner Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szemlencsék, okulárok; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; lencsék szemüvegekhez; lencsék

szemüvegekhez, szemüveglencsék; szemüveg; szemüveg-lencsék; szemüvegek; szemüvegek lencséi;

szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; szemüvegek [optika]; visszaverődésgátló bevonattal ellátott

szemüvegek; vakításmentes szemüvegek; vakításgátló szemüvegek; színvakságot korrigáló szemüvegek;

 szemüveglencsék.

  40    Szemüveglencsék méretre készítése; szemüveglencsék csiszolása és polírozása.

 44    Szemüveg testreszabása; szemüveg beállítása; optikusok szolgáltatásai; látásvizsgálati [optikusi]

 szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 22 03179

 ( 220 ) 2022.12.06.

 ( 731 )  Webáruházak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

 ( 541 ) keritesmania

 ( 511 )  35    Árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célból; befolyásoló marketing; célzott marketing; felhasználói értékesítési rangsorok szolgáltatás kereskedelmi

vagy reklámcélokra; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak

(fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; keresőmotor-optimalizálás reklámozási célból;

 online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

 ( 210 ) M 22 03180

 ( 220 ) 2022.12.06.

 ( 731 )  Webáruházak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Kerítések fémből; kerítés oszlopok fémből.

  19    Kerítések nem fémből.

 35    Árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célból; befolyásoló marketing; célzott marketing; felhasználói értékesítési rangsorok szolgáltatás kereskedelmi

vagy reklámcélokra; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak

(fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; keresőmotor-optimalizálás reklámozási célból;

 online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

 ( 210 ) M 22 03183

 ( 220 ) 2022.12.06.

 ( 731 )  Baxalta Incorporated, Bannockburn, Illinois (US)

 ( 300 )  AM 11465/2022 2022.08.16. AT

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Tájékoztató lapok; prospektusok; nyomtatott könyvek, folyóiratok, újságok és egyéb papíralapú média;

szórólapok; plakátok; az összes fentnevezett a plazmaadás fontosságára való felhívásra és új plazmadonorok

 toborzására.

 35    Digitális marketing; reklám és marketing; marketing kampányok; digitális hálózatok útján nyújtott

marketing szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások biogokon keresztül biztosítva; reklám, marketing és

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

szolgáltatások; eladási, értékesítési promóció; értékesítési promóció audiovizuális média használatával;

reklámozási és marketingszolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklámanyagok [szórólapok,

prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés; az összes

 fentnevezett a plazmaadás fontosságára való felhívásra és új plazmadonorok toborzására.

  44    Orvosi szolgáltatások, úgymint vérkomponensek gyűjtése.

 ( 210 ) M 22 03190

 ( 220 ) 2022.12.07.
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 ( 731 )  Magyar Termék Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; asztalneműk papírból; csomagolópapír;

egészségügyi papír, WC-papír; magazinok, revük (időszaki lapok); nyomtatványok; papír; papír asztalterítők;

papír alátétek; papír-írószer áruk; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra; papírtörölköző; papírzsebkendők,

 papírtörlők; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; poszterek; újságok.

 21    Edényáru; étkészletek; fazekasáru; felmosófej-kifacsarós vödrök; felmosórongyok; felmosó vödör

 kicsavaróval; fürdőszivacsok; porrongyok; szivacsok háztartási használatra; üvegáruk italokhoz; üvegek.

 29    Almapüré; baromfi, nem élő; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra; csemegekukorica, feldolgozott;

csemegeuborka; disznóhús; disznózsír; étkezési olajok; földimogyoró, elkészítve; gomba, tartósított;

gyümölcsbefőttek; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; halak; halból készített

élelmiszertermékek; húskivonatok; húsok; hús, tartósított; kolbász; lekvárok [citrusfélékből]; levesek; magvak,

elkészítve; margarin; mazsola; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín; olívaolaj, étkezési; paradicsomlé

főzéshez; paradicsompüré; préselt gyümölcspép, repceolaj, étkezési; rizstej; sajtok; savanyúságok; sonka; sózott

hal; sózott hús; sültburgonya, chips; tej; tejtermékek; tofu; tojások; tonhal [nem élő]; vadhús; vaj; zöldségek, főtt;

 zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldségsaláták; zselék; zsírok, étkezési.

 30    Cukor; csokoládé; ecet; édességek karácsonyfák díszítéséhez; élesztő; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő;

fagylaltok és jégkrémek; fűszerek, ízesítők; gabonakészítmények; glutén [sikér] étkezési használatra; glükóz

étkezési használatra; húslé, mártás, szaft; húsos piték; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek

süteményekhez [kivéve illóolajok]; jég, természetes vagy mesterséges; kakaó; kakaóalapú italok; kamillaalapú

italok; kávé; kávé alapú italok, kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó;

kovász; liszt; lisztből készült tészták; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz; marcipán;

metélttészta-alapú készételek; méz; mustár; müzli; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz; pizza; pótkávé;

 rágógumi; rizs; salátaöntetek; sütőporok; szendvicsek; tea; természetes édesítőszerek; zab alapú ételek.

 ( 210 ) M 22 03204

 ( 220 ) 2022.12.08.

 ( 731 )  Pharma Quattro Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) STILLA

 ( 511 ) 5    Vegyes vitaminkészítmények; a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel tápláló

készítmények; B-vitamin készítmények; C-vitamin készítmények; D-vitamin készítmények; főleg vitaminokból

készült egészségügyi táplálékkiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; vitamin cseppek; vitamin és ásványi

anyag kiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények; vitaminkészítmények; vitaminok és

vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; főként vasat tartalmazó tápanyag-kiegészítők;

főként magnéziumot tartalmazó tápanyag-kiegészítők; étrendkiegészítők gyógyászati célokra; nem gyógyászati

 célú étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra.

 ( 210 ) M 22 03212

 ( 220 ) 2022.12.09.

 ( 731 )  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
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 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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; vállalkozások

 érdekvédelmével kapcsolatos reklámozás és marketingtevékenységek.

 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;

vállalkozások és szakmai szervezetek részére tartandó érdekvédelmi konferenciák, tanácskozások szervezése és

lebonyolítása; egyetemek és középiskolák részére tartandó oktatási programok és konferenciák szervezése és

 lebonyolítása.

 45    Vállalkozók, munkáltatók szakmai érdekvédelme és képviselete; vállalkozók, munkáltatók részére erkölcsi

 elismerések alapítása és átadása.

 ( 210 ) M 22 03223

 ( 220 ) 2022.12.12.

 ( 731 )  Coöperatieve Rabobank U.A., Utrecht 3521 CB (NL)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 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 03231

 ( 220 ) 2022.12.12.

 ( 731 )  Istenhegyi Géndiagnosztika Labor Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  László Fekete Bagaméry Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Orvosi laboratóriumi szolgáltatások; laboratóriumi teszteléshez kapcsolódó tanácsadás; biológiai elemzések;

biotechnológiai tesztelések; géntechnológiai szolgáltatások; biológiai laboratóriumi szolgáltatások; vérelemző

 szolgáltatások.

 44    Degeneratív betegségekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi

vizsgálatok; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; genetikai vizsgálatok gyógyászati célokra; gyógyászati

szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; gyógyászati vizsgálati szolgáltatások betegségek
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diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatban; orvosi és egészségügyi szolgáltatások DNS-sel, genetikával és

genetikai vizsgálattal kapcsolatban; orvosi laboratóriumi szolgáltatások páciensektől levett minták elemzésével

kapcsolatban; orvosi laboratóriumi szolgáltatások páciensektől levett vérminták elemzésével kapcsolatban; orvosi

laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; vérelemzési

szolgáltatások; nőgyógyászati szolgáltatások; orvosi diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; orvosi

 tanácsadás terhesség terén.

 ( 210 ) M 22 03233

 ( 220 ) 2022.12.13.

 ( 731 )  Istenhegyi Géndiagnosztika Labor Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  László Fekete Bagaméry Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Orvosi laboratóriumi szolgáltatások; laboratóriumi teszteléshez kapcsolódó tanácsadás; biológiai elemzések;

biotechnológiai tesztelések; géntechnológiai szolgáltatások; biológiai laboratóriumi szolgáltatások; vérelemző

 szolgáltatások; laboratóriumi vizsgálatok, tesztelési szolgáltatások.

 44    Degeneratív betegségekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi

vizsgálatok; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; genetikai vizsgálatok gyógyászati célokra; gyógyászati

szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; gyógyászati vizsgálati szolgáltatások betegségek

diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatban; orvosi és egészségügyi szolgáltatások DNS-sel, genetikával és

genetikai vizsgálattal kapcsolatban; orvosi laboratóriumi szolgáltatások páciensektől levett minták elemzésével

kapcsolatban; orvosi laboratóriumi szolgáltatások páciensektől levett vérminták elemzésével kapcsolatban; orvosi

laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; nőgyógyászati

 szolgáltatások; orvosi diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; orvosi tanácsadás terhesség terén.

 ( 210 ) M 22 03235

 ( 220 ) 2022.12.13.

 ( 731 )  JMBP, LLC, Beverly Hills, CA (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AZ ÁLOMMELÓ

 ( 511 ) 9    Valóságalapú televíziós műsorhoz kapcsolódó DVD-k; műsoros kazetták, lemezek, CD-ROM-ok és DVD-k;

műsoros videokazetták, lemezek és kazetták; oktató szoftverek; interaktív multimédiás számítógépes programok;

interaktív számítógépes játékprogramok; hanglemezek; audio felvételek; audiovizuális felvételek; mágneses

adathordozók; hangfelvevő és hanglejátszó készülékek és műszerek; videofelvevő és -lejatszó készülékek és

 műszerek; valamint a fent említett áruk tartozékai, alkatrészei.

 41    Televíziós show-műsor készítés, rendezés; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztató

szolgáltatások valóságshow-sorozat formájában; animációs és élő műsorok gyártása; televíziós műsorok, filmek,

filmszínházi mozgóképek, képek, előre rögzített videokazetták, kazetták és videólemezek gyártása és

forgalmazása mások számára; számítógépes adatbázisból vagy internetről online biztosított szórakoztatási

szolgáltatások; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatás globális számítógépes hálózaton keresztül; tájékoztatás

számítógépes hálózaton keresztül szórakoztatással kapcsolatban; online számítógépes játékok szolgáltatása;

könyvkiadás; online, nem letölthető videók biztosítása; letölthető videók rendelkezésre bocsátása ideiglenes

offline használatra; műholdas televíziós sorozatok; online játékszolgáltatások mobil eszközökön keresztül;

mobileszközökön közvetíthető televízióműsorok készítése; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális

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

útján, televíziós szórakoztató műsorok gyártása a nézők telefonos közreműködésével; show-k szervezése;

 versenyek szervezése (oktatási vagy szórakoztatási célra).
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 ( 210 ) M 22 03252

 ( 220 ) 2022.12.14.

 ( 731 )  Cai Feng, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok, tükrök, keretek.

 ( 210 ) M 22 03253

 ( 220 ) 2022.12.14.

 ( 731 )  Sam & Brothers Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csonka József Márk Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermek [szolgáltatások]; bár- és éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 03255

 ( 220 ) 2022.12.15.

 ( 731 )  Varga Réka, Pogány (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) SzimatONline

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; táblajátékok.

  35    Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

  41    Oktatás; kiképzés; coaching (tréning); know-how átadás (képzés).

 ( 210 ) M 22 03266

 ( 220 ) 2022.12.16.

 ( 731 )  Fővárosi Vízművek Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bunda Rita Anikó, Budapest

  
( 546 )

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

 berendezések.

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

 37    Építőipari szolgáltatások; javítással kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; vízvezeték-szerelés; bányászati

 kitermelés, olaj- és gázfúrás.

 40    Vízkezelés; hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai

 szolgáltatások; élelmiszerek és italok tartósítása.

 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 03267

 ( 220 ) 2022.12.16.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 128. évfolyam 5. szám, 2023.03.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M519



 ( 731 )  Fővárosi Vízművek Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bunda Rita Anikó, Budapest

  ( 546 )

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

 berendezések.

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

 37    Építőipari szolgáltatások; javítással kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; vízvezeték-szerelés; bányászati

 kitermelés, olaj- és gázfúrás.

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

 élelmiszerek és italok tartósítása; vízkezelés.

 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 03268

 ( 220 ) 2022.12.15.

 ( 731 )  Simon's Burger Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) SIMONS'S BURGER

 ( 511 )   43    Vendéglátás, éttermi szolgáltatások, hamburgerező szolgáltatás.

 ( 210 ) M 22 03279

 ( 220 ) 2022.12.19.

 ( 731 )  Indiai Étterem Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Havasi Zsolt, Budapest

 ( 541 ) SHALIMAR

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 22 03280

 ( 220 ) 2022.12.19.

 ( 731 )  Gao Rui, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, WANSHIDA Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Asztali írószertartó szekrények [irodai cikkek]; cégtáblák papírból vagy kartonból; címkék

kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; csomagolások, borítások palackokhoz

papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból

vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2);

ecsetek (1); ecsetek (2); fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk];

festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festőállványok; festővásznak (1); festővásznak (2); földrajzi

térképek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; gémkapocs; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai

reprodukciók; gyűrűs irattartók, iratrendezők; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; íróeszközök; írókészletek

[papíráruk]; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; iskolaszerek [papíráruk]; ívek [papíráruk]; jelölő

kréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvjelzők;

könyvkötészeti cikkek; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szénceruzák; színes olajnyomatok; tollak

[irodai cikkek]; többmásolatos papírok [írószer]; töltőanyagok papírból vagy kartonból; újrahasznosított

cellulózlapok csomagoláshoz; újságok; vászon könyvkötéshez; világító papír; vízfestmények, akvarellek; xuan

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 128. évfolyam 5. szám, 2023.03.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M520



papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók

 mikrohullámú sütéshez; zászlófüzér papírból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír.

 25    Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók]; bokacsizmák (1);

bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék [ruházat];

csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók

lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok

[ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; futballcipők; fürdőkőpenyek, 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; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1);

hosszúnadrágok (2); ingek; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadtságfelszívó alsóneműk;

jelmezek; kabátok, dzsekik; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); leggingnadrágok,

cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mellények; miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok

[ruházat]; műbőr ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók;

övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok,

míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rash guard felső

ruházat; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők;

síkesztyűk; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1); sportcipők (2);

strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; tornacipők; tornaruházat; trikó

 [alsónemű], kombiné; trikók; turbánok; úszósapkák; zoknik; zuhanyzó sapkák.

 41    Coaching [tréning] cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása;

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

szervezése és lebonyolítása; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; szakmai átképzés; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási

 információk; szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 03281

 ( 220 ) 2022.12.19.

 ( 731 )  IKR Agrár Kft., Bábolna (HU)

 ( 740 )  Csuka és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 1    Táptalajok, trágyák és vegyszerek mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti használatra; biológiai készítmények

 ipari és tudományos felhasználásra.

 ( 210 ) M 22 03282

 ( 220 ) 2022.12.19.

 ( 731 )  Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kőszegi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Essentia Artis

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; közösségi kulturális rendezvények szervezése; kulturális célú

bemutatók rendezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú bemutatók szervezése;

kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kulturális célú

műhelyek; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú

ünnepségek szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények

szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális események
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lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k szervezése; kulturális

szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek; kulturális

tevékenységek biztosítása; kulturális tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; kulturális tevékenységek

lebonyolítása; kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

szemináriumok rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; kulturális

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;

 kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 22 03283

 ( 220 ) 2022.12.19.

 ( 731 )  WELT-STADT IMMOBILIEN Ingatlanberuházó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CENTRALE MIXED USE HUB

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások,

kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; ingatlanárverések; ingatlanmarketing;

ingatlanmarketing elemzés; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; közvélemény-kutatás; adatok

összeállítása [mások számára]; adatrögzítés és -feldolgozás; adatkezelési szolgáltatások; bérlakások kezelése;

beszerzési szolgáltatások; beszerzéssel kapcsolatos tanácsadás; digitális marketing; direkt marketing

szolgáltatások; eladási reklámozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; értékesítési adminisztráció;

értékesítési elemzések készítése; értékesítési menedzsment-szolgáltatások; értékesítési menedzsment tanácsadás;

értékesítési promóciós szolgáltatások; éttermek igazgatása; éttermek létrehozásával kapcsolatos üzleti tanácsadási

szolgáltatások; éttermek működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; éttermi franchise-hoz

kapcsolódó üzleti tanácsadás; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; internetes marketing; irodai tevékenységek

szolgáltatásai; kereskedelmi információk; kereskedelmi információk és tanácsadás ügyfelek számára

[ügyféltanácsadó üzlet]; kereskedelmi információs szolgáltatások; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások;

kereskedelmi menedzsment; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozások működtetése;

marketing információk; marketing szolgáltatások; marketing tanácsadás; online adatfeldolgozó szolgáltatások;

online reklámozás; online reklám- és marketingszolgáltatások; piacanalízis; pénzügyi marketing; piacelemzési és

-kutatási szolgáltatások; piacértékelési szaktanácsadás; piacértékelési szolgáltatások; piaci elemző és kutató

szolgáltatások; piaci igények felmérése; piackutatás; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós

marketing; promóciós szolgáltatások; reklám és marketing; reklámozás, promóciós szolgáltatások; reklámozási,

promóciós és PR szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások; szállodakomplexumok üzleti menedzsmentje;

szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; szállodák üzletvezetése; szállodai üzletvezetés; szállodavezetési

szolgáltatások; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; tanácsadás üzleti ügyekben; üzleti

adminisztráció; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti- és piackutatás;

üzleti információ biztosítása; üzleti információ összeállítása; üzleti információk; üzleti információs iroda

 szolgáltatásai; üzleti tanácsadás.

 36    Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások, biztosítás és pénzügyi ügyletek közvetítése ingatlanügyekkel

kapcsolatosan; ingatlanügyletek, ingatlanberuházás, ingatlaneladás, ingatlankezelés, ingatlanok értékbecslése,

ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete, lakásbérlet, lakásügynökségek, hitelirodák, biztosítási

ügynökségi tevékenység; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlantanácsadás; ingatlanközvetítés;

ingatlanmenedzsment; ingatlanügynökségek; ingatlanfinanszírozás; ingatlanügynöki szolgáltatások,

ingatlanközvetítés; ingatlan befektetések; ingatlan adminisztráció; ingatlan értékelés; ügynökségek (ingatlan -);

ingatlanok bérbeadása; ingatlanirodák [apartmanok]; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlankezelési

szolgáltatások; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanbiztosítási szolgáltatások;

ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások;

ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; irodák

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 128. évfolyam 5. szám, 2023.03.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M522



[ingatlanok] bérbeadása; ingatlannal kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások;

ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanok bérbeadásával

kapcsolatos ügyintézés; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos

pénzügyek kezelése; lakóingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanszerzéshez

kapcsolódó kutatási szolgáltatások; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; tanácsadási

szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások;

ingatlanokkal kapcsolatos számítógépesített információs szolgáltatások; szállások kiadásával foglalkozó irodák

(ingatlantulajdonok); épületek adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlan lízing és

bérleti megállapodások ügyintézése; interneten keresztül történő ingatlanügyekkel kapcsolatos tájékoztatás;

 ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására.

 43    Ideiglenes szállásbiztosítás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; helyszínek

biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; étel- és italellátás; vendéglátás;

bár- és éttermi szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; átmeneti pihenőhelyek biztosítása utasok

részére; átmeneti szállás biztosítása; átmeneti szálláskiadás; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs

szolgáltatások; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elszállásolási

szolgáltatások; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és

tanácsadás; éttermek [szolgáltatások]; ideiglenes szállásadás; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása;

ideiglenes elszállásolás biztosítása; ideiglenes irodai férőhelyek bérbeadása; időszakos szállásfoglalással

kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások; ideiglenes szálláshelyek biztosítása; ideiglenes

szállásszervezés; információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával kapcsolatban;

kiállítási létesítmények biztosítása; kiállítási termek bérbeadása; kiállítóhelyek biztosítása hotelekben;

konferenciatermek biztosítása; konferencia létesítmények biztosítása; közösségi célú helyiségek bérbeadása;

közösségi központok biztosítása társasági összejövetelekhez és találkozókhoz; létesítmények biztosítása

konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; létesítmények biztosítása vásárokhoz és

kiállításokhoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; mozgatható moduláris épületek

bérbeadása; panziók; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása; szállás

biztosítása szállodákban és motelekben; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos

irodai szolgáltatások; szállásbiztosítás találkozókhoz; szállásfoglalás; szállásfoglalási szolgáltatások

[időmegosztás]; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szálláshely biztosítás találkozókhoz;

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; szállodákkal

kapcsolatos információk; szállodakomplexumok; szállók, turistaszállók; szoba- és terembérlési szolgáltatások;

terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; termek kölcsönzése közösségi célokra; turistaszállók; turistaházak,

üdülők; üdülőhelyi szállások; üdülők, üdülőházak bérbeadása; vendégházak; vendéglátási szolgáltatások

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

 ( 210 ) M 22 03284

 ( 220 ) 2022.12.19.

 ( 731 )  Zár-Vasalás '97 Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 8    Csákányok, fejtőkalapácsok [kéziszerszámok]; festékkeverő, palettakaparó kések; kalapácsok

[kéziszerszámok]; kanalak; kaparókések [kéziszerszámok]; keretek kézifűrészekhez; keretes fűrészek, ívfűrészek

[kéziszerszámok]; keverőpálcák festékkeveréshez; kézi csiszolóeszközök; kivágó szerszámok [kéziszerszámok];

kőműves kalapácsok; kőtörő kalapácsok, nagykalapácsok; lapátok [kéziszerszámok]; marók [kéziszerszámok];

nyelek kézi szerszámokhoz; nyeles vésők [kéziszerszámok]; ollók, nyíróollók [kéziszerszámok]; öntőkanalak

[kézi eszközök]; pisztolyok [kéziszerszámok]; reszelők [kéziszerszámok]; reszelők, ráspolyok [kéziszerszámok];

spatulák [kéziszerszámok]; szegecselő kalapácsok [kéziszerszámok]; szegecselő kalapácsok; szemcséző,

doroszoló kalapácsok [kőmegmunkáló kalapácsok]; szögmérők [kéziszerszámok]; tömítőpisztolyok;

vágóeszközök [kéziszerszámok]; vágópengék; vágószerszámok; vakolókanalak, ültetőkanalak, kőműveskanalak;
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 vésőszerszámok, gravírozó eszközök [kéziszerszámok]; vonókések, hántolókések; zsinórverők [szerszámok].

 16    Ecsetek; szobafestő ecsetek; ecsetek festékek felviteléhez; festékfelhordó hengerek; hengerek

 szobafestőknek; festék felvitelére szolgáló hengerek.

 ( 210 ) M 22 03285

 ( 220 ) 2022.12.19.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  

( 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.

 ( 210 ) M 22 03286

 ( 220 ) 2022.12.19.

 ( 731 )  Nekedterem Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Weiszbart Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 22 03287

 ( 220 ) 2022.12.19.

 ( 731 )  Nekedterem Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Weiszbart Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Nekedterem

 ( 511 )  31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 22 03288

 ( 220 ) 2022.12.19.

 ( 731 )  ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., Hangzhou (CN)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Biztonsági övek gépkocsiülésekhez; légzsákok [biztonsági felszerelések gépkocsikba]; motorháztető lezáró

tűk; utánfutó horgok járművekhez; napfénytetők járművekhez; gépkocsi ajtók; tanksapkák járművek

üzemanyagtartályaihoz; üzemanyagtartályok szárazföldi járművekhez; erőátviteli mechanizmusok szárazföldi

járművekhez; ablaktörlő lapátok járművekhez; turbinák szárazföldi járművekhez; gépjármű motorok;

sebességváltók gépkocsikhoz; kuplungok szárazföldi járművekhez; erőátviteli szíjak szárazföldi járművekhez;

kartámaszok gépkocsiülésekhez; hűtőrácsok járművekhez; gépkocsi lökhárítók; sárvédő lemezek járművekhez;

féktuskó szárazföldi járművekhez; fékpofák szárazföldi járművekhez; fékpofák gépkocsikhoz; fékpofák

járművekhez; irányjelzők járművekhez; gépkocsi lengéscsillapítók; gépkocsik és szerkezeti elemeik; hajtórudak
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szárazföldi járművekhez, nem motoralkatrészek; botkormányok járművekhez; fékdob járművekhez;

fékberendezések járművekhez; sebességváltó kar gombjai járművekhez; kartámaszok járművekhez; kerékagyak

gépkocsikhoz; elektromos járművek; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök, járművek;

sebességváltók szárazföldi járművekhez; meghajtó mechanizmusok szárazföldi járművekhez; motorkerékpárok;

gépkocsik; gépkocsialvázak; egyensúlyozós elektromos rollerek; gumiabroncsok járműkerekekhez; fékek

 járművekhez; oldalsó visszapillantó tükrök járművekhez.

 ( 210 ) M 22 03290

 ( 220 ) 2022.12.19.

 ( 731 )  CEE Catering HoldCo Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DELIREST

 ( 511 )  37    Takarítási szolgáltatások; belső terek takarítása; épületek [belső] tisztítása, takarítása; helyszínek takarítása

rendezvények előtt és után; takarító vállalati szolgáltatások; ipari mélytisztítás kereskedelmi vendéglátó

létesítményekhez; épületek belső és külső tisztítása; épületek karbantartása; épületek részeinek és tartozékainak

karbantartása és javítása; épületek berendezéseinek karbantartása és javítása; ezermester által nyújtott

 épület-karbantartási és javítási szolgáltatások.

 43    Étel és ital catering; étel- és italellátás; étel- és italkészítési szolgáltatások; vendéglátással kapcsolatos

szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; ételkészítés megrendelésre; bár szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatások

oktatási intézmények számára; étkeztetési szolgáltatások kórházak számára; étkeztetési szolgáltatások

nyugdíjasotthonok számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési szolgáltatások

rendezvénytermek számára; étel és ital catering intézményeknek; étkezdei, menzai szolgáltatások; italszolgáltatás

biztosítása; kávézói szolgáltatások; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

 ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás].

 ( 210 ) M 22 03291

 ( 220 ) 2022.12.19.

 ( 731 )  CEE Catering HoldCo Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Takarítási szolgáltatások; belső terek takarítása; épületek [belső] tisztítása, takarítása; helyszínek takarítása

rendezvények előtt és után; takarító vállalati szolgáltatások; ipari mélytisztítás kereskedelmi vendéglátó

létesítményekhez; épületek belső és külső tisztítása; épületek karbantartása; épületek részeinek és tartozékainak

karbantartása és javítása; épületek berendezéseinek karbantartása és javítása; ezermester által nyújtott

 épület-karbantartási és javítási szolgáltatások.

 43    Étel és ital catering; étel- és italellátás; étel- és italkészítési szolgáltatások; vendéglátással kapcsolatos

szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; ételkészítés megrendelésre; bár szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatások

oktatási intézmények számára; étkeztetési szolgáltatások kórházak számára; étkeztetési szolgáltatások

nyugdíjasotthonok számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési szolgáltatások

rendezvénytermek számára; étel és ital catering intézményeknek; étkezdei, menzai szolgáltatások; italszolgáltatás

biztosítása; kávézói szolgáltatások; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

 ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás].

 ( 210 ) M 22 03292

 ( 220 ) 2022.12.19.

 ( 731 )  CEE Catering HoldCo Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) DELISERVICES

 ( 511 )  37    Takarítási szolgáltatások; belső terek takarítása; épületek [belső] tisztítása, takarítása; helyszínek takarítása

rendezvények előtt és után; takarító vállalati szolgáltatások; ipari mélytisztítás kereskedelmi vendéglátó

létesítményekhez; épületek belső és külső tisztítása; épületek karbantartása; épületek részeinek és tartozékainak

karbantartása és javítása; épületek berendezéseinek karbantartása és javítása; ezermester által nyújtott

 épület-karbantartási és javítási szolgáltatások.

 43    Étel és ital catering; étel- és italellátás; étel- és italkészítési szolgáltatások; vendéglátással kapcsolatos

szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; ételkészítés megrendelésre; bár szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatások

oktatási intézmények számára; étkeztetési szolgáltatások kórházak számára; étkeztetési szolgáltatások

nyugdíjasotthonok számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési szolgáltatások

rendezvénytermek számára; étel és ital catering intézményeknek; étkezdei, menzai szolgáltatások; italszolgáltatás

biztosítása; kávézói szolgáltatások; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

 ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás].

 ( 210 ) M 22 03293

 ( 220 ) 2022.12.19.

 ( 731 )  CEE Catering HoldCo Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  37    Takarítási szolgáltatások; belső terek takarítása; épületek [belső] tisztítása, takarítása; helyszínek takarítása

rendezvények előtt és után; takarító vállalati szolgáltatások; ipari mélytisztítás kereskedelmi vendéglátó

létesítményekhez; épületek belső és külső tisztítása; épületek karbantartása; épületek részeinek és tartozékainak

karbantartása és javítása; épületek berendezéseinek karbantartása és javítása; ezermester által nyújtott

 épület-karbantartási és javítási szolgáltatások.

 43    Étel és ital catering; étel- és italellátás; étel- és italkészítési szolgáltatások; vendéglátással kapcsolatos

szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; ételkészítés megrendelésre; bár szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatások

oktatási intézmények számára; étkeztetési szolgáltatások kórházak számára; étkeztetési szolgáltatások

nyugdíjasotthonok számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési szolgáltatások

rendezvénytermek számára; étel és ital catering intézményeknek; étkezdei, menzai szolgáltatások; italszolgáltatás

biztosítása; kávézói szolgáltatások; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

 ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás].

 ( 210 ) M 22 03294

 ( 220 ) 2022.12.19.

 ( 731 )  CEE Catering HoldCo Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PRIMIREST

 ( 511 )  37    Takarítási szolgáltatások; belső terek takarítása; épületek [belső] tisztítása, takarítása; helyszínek takarítása

rendezvények előtt és után; takarító vállalati szolgáltatások; ipari mélytisztítás kereskedelmi vendéglátó

 létesítményekhez; épületek belső és külső tisztítása.

 43    Étel és ital catering; étel- és italellátás; étel- és italkészítési szolgáltatások; vendéglátással kapcsolatos

szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; ételkészítés megrendelésre; bár szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatások

oktatási intézmények számára; étel és ital catering intézményeknek; étkezdei, menzai szolgáltatások;

 italszolgáltatás biztosítása; kávézói szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 03295

 ( 220 ) 2022.12.19.

 ( 731 )  CEE Catering HoldCo Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Takarítási szolgáltatások; belső terek takarítása; épületek [belső] tisztítása, takarítása; helyszínek takarítása

rendezvények előtt és után; takarító vállalati szolgáltatások; ipari mélytisztítás kereskedelmi vendéglátó

 létesítményekhez; épületek belső és külső tisztítása.

 43    Étel és ital catering; étel- és italellátás; étel- és italkészítési szolgáltatások; vendéglátással kapcsolatos

szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; ételkészítés megrendelésre; bár szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatások

oktatási intézmények számára; étel és ital catering intézményeknek; étkezdei, menzai szolgáltatások;

 italszolgáltatás biztosítása; kávézói szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 03307

 ( 220 ) 2022.12.16.

 ( 731 )  Varga Péter, Kozármisleny (HU)

 ( 740 )  dr. Várkonyi Nikolett, Pécs

 ( 541 ) BTC DRINK

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik.

 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.

 ( 210 ) M 22 03308

 ( 220 ) 2022.12.19.

 ( 731 )  Varga Péter, Kozármisleny (HU)

 ( 740 )  dr. Várkonyi Nikolett, Pécs

 ( 541 ) BITCOIN DRINK

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik.

 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.

 ( 210 ) M 22 03310

 ( 220 ) 2022.12.20.

 ( 731 )  BRAVOGROUP HOLDING Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BRAVO

 ( 511 ) 7    Generátorok; áramfejlesztő generátorok; generátor állomások; vészhelyzeti áramfejlesztő generátorok;

 váltakozó áramú generátorok; nagyfeszültségű generátorok; elektrosztatikus generátorok.

9    Számítógépek; hordozható számítógépek; programok számítógépekhez; nyomtatók számítógépekhez;

operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; számítógépek működtetéséhez kialakított

számítógépes szoftverek; informatikai és audio-, vizuális, multimédiás és fényképészeti készülékek; számítógépes

szoftverek; nyomtatók; háztartási napelemek; napelemek, szolár akkumulátorok; ipari napelemek;

kommunikációs, hálózatépítő és közösségi hálózati szoftverek; hálózati operációs rendszer programok; hálózati

hozzáférést biztosító szervereket működtető szoftver; adattároló eszközök; tárgyak internete [IoT] átjárók;

számítógépes alkalmazásszoftverek "a dolgok internetének" [IoT] megvalósításához; szoftver a folyamatos

 integrációhoz és folyamatos telepítéshez (CI/CD); elektromos autók töltőoszlopai.
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 11    Világító készülékek; biztonsági világítás; fali világítás; kültéri világítás; világító kábelek világítási célokra;

 fénycsövek világításra; izzólámpás világítások; világítástechnikai berendezések; LED-es világítóeszközök.

 16    Irodai kellékek; irodai lyukasztógépek; irodai tűzőgépek; irodai iratrendezők; irodai papíráruk; irodai

címkézőgépek; iratmegsemmisítők irodai használatra; laminálók irodai használatra; javítószalagok [irodai

cikkek]; iratrendezésre használt irodai gépek; fűzőgépek, spirálozógépek irodai használatra; irodai papírvágó

gépek [guillotine]; elektromos fóliahegesztő készülék irodai használatra; küldemények bélyegzésére szolgáló

 irodai gépek; papírhajtogató gépek mint irodai kellékek.

 35    Márkaképviseleti szolgáltatások; márkaboltok üzemeltetése; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások

irodaszerekkel kapcsolatban; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások irodabútorokkal kapcsolatban; kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások elektronikai cikkekkel kapcsolatban; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások

háztartási gépekkel kapcsolatban; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások világítástechnikai cikkekkel

kapcsolatban; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások áramfejlesztő berendezésekkel kapcsolatban; kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások mobiltelefonokkal és kiegészítőkkel kapcsolatban; kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások okosotthonok kiépítéséhez szükséges elektronikai berendezésekkel kapcsolatban; telefonos

ügyfélszolgálati szolgáltatások (call center); dokumentumkezelés; dokumentumkezeléssel kapcsolatos tanácsadás.

  36    Üzemanyag kártyákkal kapcsolatos szolgáltatások.

 37    Nyomtatók javítása és karbantartása; áramellátó rendszerek üzembe helyezése és karbantartása; biztonsági

áramellátó rendszerek üzembe helyezése és karbantartása; napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése és

 karbantartása; elektromos járműtöltők üzembe helyezése és karbantartása.

  40    Nyomtatók bérbeadása; nyomtatók üzemeltetése.

 42    Számítástechnikai tanácsadás; számítógépes hálózatok üzemeltetése; szoftverfejlesztés, programozás és

kivitelezés; információtechnológiai [IT] szolgáltatások; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és

információs szolgáltatások; információtechnológiai [IT] biztonság, védelem és helyreállítás; irodák és

munkahelyek automatizálásával kapcsolatos konzultáció; energetikai vizsgálat; energiakezelő szoftverek

programozása; számítógép-programozás az energiaipar számára; energiakezelő szoftverek tervezése és

fejlesztése; energia auditálás; energiatakarékossági tanácsadás; szaktanácsadás az energiatakarékosság területén;

épületek energiafogyasztásával kapcsolatos adatrögzítés; épületek energiahatékonyságával kapcsolatos

szaktanácsadás; technológiai tanácsadási szolgáltatások az alternatív energiatermelés terén; technológiai

szaktanácsadási szolgáltatások az energiatermelés és -használat területén; mérnöki szolgáltatások az

energiatechnológia területén; mérnöki szolgáltatások a biztonsági áramellátás területén; irodatervezés; irodai terek

tervezése; irodabútorok elrendezésének megtervezése; irodák tervezése és tervkészítése; vizuális tervezés;

dokumentumok digitalizálása; dokumentumok elektronikus tárolása; fájlok és dokumentumok elektronikus

tárolása; dokumentumok és archivált e-mailek elektronikus tárolása; fizikai adatok vagy dokumentumok

átalakítása elektronikus médiába; dokumentumadatok átvitele egyik számítógépes formátumról a másikra;

internetes biztonsági programok programozása; szoftverek fejlesztése biztonságos hálózati műveletekhez;

számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; tanácsadás a biztonsági szoftverek területén;

számítógéprendszerek figyelése biztonsági céllal; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési szolgáltatása;

távközlési hálózat biztonságára vonatkozó tanácsadás; számítógépes biztonsági szolgáltatások digitális

tanúsítványok kezelésének formájában; számítógépes biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések

elleni védelemhez; számítógépes hálózati szolgáltatások; számítógép-hálózatok fejlesztése; számítógépes

szoftverek, rendszerek és hálózatok tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás; hálózati számítógépes

programok kivitelezése; számítógépes rendszerek és hálózatok konfigurációja; vezeték nélküli számítógépes

hálózatok tervezése és fejlesztése; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hálózati rendszerek ellenőrzése,

megfigyelése; számítógépes hálózattervezési szolgáltatás; adatközpont-berendezések biztosítása;

adatközpont-létesítmények bérbeadása; elektronikus adattárolás; adattároló rendszerek tervezése és fejlesztése;

szerver hosting, szerver bérlés; szerverek adminisztrálása; szerverek [webszerverek] bérbeadása; memóriahely

bérlése szervereken; beléptetés mint szolgáltatás (ACaaS) szerverek és szoftverek hosztolása; adatbázis szerver
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bérbeadása, bérlése; kültéri világítás tervezése; irodai automatizálási berendezések tervezése; számítógépes

szoftver integráció; informatikai konzultációs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs

szolgáltatások; informatikával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; informatikai rendszerintegrációs

szolgáltatások; dolgok internetével (IoT) kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; dolgok internetével (IoT)

 kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 03311

 ( 220 ) 2022.12.19.

 ( 731 )  Nagy Béla, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatfeldolgozási szolgáltatások [irodai tevékenységek]; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy

reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban, adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

célzott marketing; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói

vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési

szolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; reklámszövegek írása; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;

statisztikák összeállítása; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül, üzleti jövedelmezőségi tanulmányok készítése; webindexelés kereskedelmi vagy

 reklám célokra.

 42    Honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai

szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;

internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; számítógépes platformok fejlesztése;

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz;

számítógép szoftver tanácsadás; szoftver-karbantartás; szoftvertervezés; weboldal készítési és karbantartási

 szolgáltatás; honlap készítés; honlap üzemeltetés.

 ( 210 ) M 22 03312

 ( 220 ) 2022.12.20.

 ( 731 )  Heureka Group a.s., Prága (CZ)

 ( 740 )  Székely Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

 42    Minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

 fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 03315

 ( 220 ) 2022.12.20.

 ( 731 )  Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) MNB Pénzügyi Egészség

 ( 511 ) 9    Pénzügyi tájékoztató- és oktatófilmek; letölthető filmek; letölthető videofelvételek; letölthető kiadványok,

publikációk; letölthető elektronikus kiadványok; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások; szoftverek;

letölthető interaktív oktató szoftverek; pénzügyi, pénzügyi fogyasztóvédelmi, zöld pénzügyi témájú

marketingkampányokhoz kapcsolódó marketinganyagok, publikációk letölthető elektronikus kiadványok

 formájában.

 16    Pénzügyi tájékoztató könyvek, füzetek, nyomtatott publikációk, hírlevelek; pénzügyi, pénzügyi

fogyasztóvédelmi, zöld pénzügyi témájú marketingkampányokhoz kapcsolódó marketinganyagok, publikációk,

 nyomtatványok.

 35    A lakosság pénzügyi edukációjára végzett kutatások, felmérések statisztikai elemzése; statisztikai adatok és

 modellek összeállítása, statisztikai információ nyújtása.

 36    Pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi, pénzügyi fogyasztóvédelmi, zöld pénzügyi

 témájú marketingkampányok.

 41    Pénzügyi oktatás és továbbképzés; edutainment [szórakoztatva tanítás, nevelés]; konferenciák és pénzügyi

ismertterjesztő rendezvények szervezése és lebonyolítása; nem letölthető elektronikus kiadványok; nem letölthető

elektronikus kiadványok biztosítása számítógépes világhálózaton vagy az interneten keresztül; on-line elérhető

nem letölthető elektronikus publikációk; online elérhető nem letölthető videók biztosítása; jegybanki, banki és

 egyéb pénzügyi termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás website/microsite útján.

 42    Pénzügyi edukáció felmérések; számítógépes hálózatok alkalmazásával kapcsolatos információs

szolgáltatások; honlapon keresztül elérhető, nem letölthető szoftveralkalmazások időleges használatának

biztosítása; pénzügyi elemzésekre és tájékoztatásra szolgáló, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának

 biztosítása.

 ( 210 ) M 22 03316

 ( 220 ) 2022.12.20.

 ( 731 )  Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) MNB Pénzügyi Egészség Index

 ( 511 ) 9    Pénzügyi tájékoztató- és oktatófilmek; letölthető filmek; letölthető videofelvételek; letölthető kiadványok,

publikációk; letölthető elektronikus kiadványok; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások; szoftverek;

letölthető interaktív oktató szoftverek; pénzügyi, pénzügyi fogyasztóvédelmi, zöld pénzügyi témájú

marketingkampányokhoz kapcsolódó marketinganyagok, publikációk letölthető elektronikus kiadványok

 formájában.

 16    Pénzügyi tájékoztató könyvek, füzetek, nyomtatott publikációk, hírlevelek; pénzügyi, pénzügyi

fogyasztóvédelmi, zöld pénzügyi témájú marketingkampányokhoz kapcsolódó marketinganyagok, publikációk,

 nyomtatványok.

 35    A lakosság pénzügyi edukációjára végzett kutatások, felmérések statisztikai elemzése; statisztikai adatok és

 modellek összeállítása, statisztikai információ nyújtása.

 36    Pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi, pénzügyi fogyasztóvédelmi, zöld pénzügyi

 témájú marketingkampányok.

 41    Pénzügyi oktatás és továbbképzés; edutainment [szórakoztatva tanítás, nevelés]; konferenciák és pénzügyi

ismertterjesztő rendezvények szervezése és lebonyolítása; nem letölthető elektronikus kiadványok; nem letölthető

elektronikus kiadványok biztosítása számítógépes világhálózaton vagy az interneten keresztül; on-line elérhető

nem letölthető elektronikus publikációk; online elérhető nem letölthető videók biztosítása; jegybanki, banki és

 egyéb pénzügyi termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás website/microsite útján.

 42    Pénzügyi edukáció felmérések; számítógépes hálózatok alkalmazásával kapcsolatos információs

szolgáltatások; honlapon keresztül elérhető, nem letölthető szoftveralkalmazások időleges használatának
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biztosítása; pénzügyi elemzésekre és tájékoztatásra szolgáló, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának

 biztosítása.

 ( 210 ) M 22 03317

 ( 220 ) 2022.12.20.

 ( 731 )  "Bánát" Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület, Deszk (HU)

 ( 740 )  Dr. Lázár Mariann, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Törölközők, vásznak, szőttesek, szerb vásznak.

  40    Hímzés, aranyhímzés, szerb vászon készítése, szőttesek készítése.

 ( 210 ) M 22 03329

 ( 220 ) 2022.12.21.

 ( 731 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; reklámanyagok, prospektusok és áruminták terjesztése; televíziós reklámozás; hirdetések;

plakáthirdetések; reklámújságok; piackutatás; hirdetőtáblák és reklámanyagok kölcsönzése; reklámozási,

marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; reklám, marketing

és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület kölcsönzése; internetes

hirdetésfelületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása;

hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; televíziós

reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése;

reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése; televíziós vásárlási műsorok készítése; televíziós,

 reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.

 38    Műsorszórási szolgáltatás; televíziós műsorszórás; előfizetéses televíziós műsorszórás; műsorok, filmek

műholdas sugárzása; műsorok, filmek televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív

televíziósugárzás; interneten és más kommunikációs hálózatokon audio-, videó- és multimédiás műsorszórás;

kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk;

kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül;

televíziós műsorok közvetítése; teleshop közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatás;

televízióműsorok az interneten közvetítése; televízióműsorok terjesztése kábelösszeköttetés által; tv

programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatás; televíziós információközlés; televíziós

műsorok vezeték nélküli továbbítása, közvetítése; televíziós programok közvetítése; televízióstreaming interneten

keresztül; kommunikációs szolgáltatás; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió

műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) videó-, audio- és

televíziós szolgáltatás; internetes audio- és videóstreaming szolgáltatás; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok

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

fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok meghatározott közönségnek történő terjesztése; video-on-demand;

látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon; digitális audio és/vagy videó közvetítés távközlés

 útján; távközlési adatátvitel.

 41    Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audio-

és vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós műsorok formájában;
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szórakoztatási célú játék szolgáltatás; szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; televíziós műsorok készítése;

televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós

díjátadók vendéglátása (szervezése); televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós, széles sávú,

vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatás; tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása;

online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatás; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató

szolgáltatás; automatizált videofelvevő szolgáltatás; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató

szolgáltatás nyújtása videofilmeken keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatás; műsorok és

mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás; szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási

szolgáltatás; szórakoztató szolgáltatás nyújtása műsorokon és mozifilmeken keresztül; online elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus publikációk; filmgyártás és filmstúdiók; színházi

előadások; zenekarok szolgáltatásai; könyvkiadás; újságterjesztés; tanítás, oktatás, nevelés és szórakoztatás;

televíziós szórakoztatás, televíziós programok összeállítása; szabadidős szolgáltatás; verseny és szórakoztató

 rendezvényszervezés; rajongói klubok.

 ( 210 ) M 22 03330

 ( 220 ) 2022.12.21.

 ( 731 )  Holland Unió Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Gyepes és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Barfengo

 ( 511 )   31    Táplálékok és italok állatoknak.

 ( 210 ) M 22 03331

 ( 220 ) 2022.12.21.

 ( 731 )  Fejes Dóra, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

 ( 541 ) FDRT

 ( 511 )  41    Testi egészség oktatás; sportterápiás kezelésekhez kapcsolódó szemináriumok és workshopok [képzés];

személyiségfejlesztő tréning; személyi coaching [képzés]; sportterápiás tevékenységek oktatása; sportterápiás

tevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; sportterápiával kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; sportterápiával

kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sportszolgáltatások biztosítása; futóklubok szervezése;

sportterápiás képzéssel kapcsolatos tanácsadás; sportterápiás képzés és tanítás; sportterápiával kapcsolatos

egészségügyi oktatási szolgáltatások; életmód tanácsadás (képzés); életmód tanácsadás (képzés) intézmények

számára; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; sportterápiás coaching [képzés]; testedzés-terápiás coaching

 [képzés].

 44    Sport- és életmódterápiás szolgáltatások; testedzés- és életmódterápiás szolgáltatások; sportterápiával

kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás; sportterápia egészségügyi problémák kezelésére; pszichológiai tanácsadó

szolgáltatások a sport területén; egyéni és csoportos sportpszichológiai szolgáltatások; egyéni és csoportos

testedzéspszichológiai szolgáltatások; mentális egészség szolgáltatások; mentális rehabilitációs szolgáltatások;

pszichológiai tanácsadás; pszichológiai szolgáltatások; sportpszichológiai kezelések biztosítása;

testedzés-pszichológiai kezelések biztosítása; életmód-tanácsadás egészségügyi célokra; speciális nevelési igényű

 gyermekekkel kapcsolatos életmód-tanácsadás; életmód-tanácsadás fogyatékossággal élő emberek számára.

 ( 210 ) M 23 00001

 ( 220 ) 2022.12.22.

 ( 731 )  Harmony Lab Kft., Dunavarsány (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) Cirka-Diána

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények; táplálékkiegészítők.
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 ( 210 ) M 23 00002

 ( 220 ) 2022.12.22.

 ( 731 )  RENTBEN Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szkalka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) RENTBEN

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; autókölcsönzés; autómegosztási szolgáltatások;

 járművek kölcsönzése és bérbeadása.

 ( 210 ) M 23 00006

 ( 220 ) 2022.12.22.

 ( 731 )  Csapó Márk, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Mentus Szabolcs, Szeged

 ( 541 ) PALMA

 ( 511 )   29    Tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; milkshake/turmix.

  30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik.

 ( 210 ) M 23 00010

 ( 220 ) 2022.12.23.

 ( 731 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; reklámanyagok, prospektusok és áruminták terjesztése; rádiós reklámozás; hirdetések;

plakáthirdetések; reklámújságok; piackutatás; hirdetőtáblák és reklámanyagok kölcsönzése; reklámozási,

marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; reklám, marketing

és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület kölcsönzése; internetes

hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása;

hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; rádiós

reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése;

reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése; rádiós vásárlási műsorok készítése; rádiós reklámok

 gyártása; rádiós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.

 38    Műsorszórási szolgáltatás; rádiós műsorszórás; előfizetéses rádiós műsorszórás; műsorok, filmek műholdas

sugárzása; műsorok, filmek rádiós sugárzása; információk sugárzása rádiós keresztül; interaktív rádiósugárzás;

interneten és más kommunikációs hálózatokon audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; rádiós közvetítéssel

kapcsolatos információk szolgáltatása; rádiós műsorszórási információk; kommunikáció biztosítása rádiós átvitel

útján; rádiós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül; rádiós műsorok közvetítése; teleshop közvetítése;

rádiós és kábeles műsorszórási szolgáltatás; rádiós műsorok az interneten közvetítése; rádióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; TV programszórás és -közvetítés; rádiós kommunikációs szolgáltatás; rádiós

információközlés; rádiós műsorok vezeték nélküli továbbítása, közvetítése; rádiós programok közvetítése;

rádióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatás; rádióműsorok továbbítása, közvetítése

műholdon keresztül; rádiós műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos

(streaming) audio- és rádiós szolgáltatás; internetes audio- és videóstreaming szolgáltatás; adat-, hang-, videó- és

multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat, valamint a számítógépes világhálón folyamatosan

sugárzott (streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok meghatározott közönségnek történő terjesztése;

video-on-demand; látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon; digitális audio és/vagy video

 közvetítés távközlés útján; távközlési adatátvitel.

 41    Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs
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hálózatokon keresztül; rádión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audio- és

vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás rádiós műsorok formájában;

szórakoztatási célú játék szolgáltatás; szórakoztatás; rádiós szórakoztatás; rádiós műsorok készítése; rádiós zenei

koncertek; rádiós műsorismertetési szolgáltatás; rádiós hírműsorok szolgáltatása; rádiós díjátadók vendéglátása

(szervezése); rádióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; rádiós, széles sávú, vezeték nélküli és online

szórakoztatási tájékoztató szolgáltatás; tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű

adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatás; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatás;

automatizált videofelvevő szolgáltatás; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatás

nyújtása videofilmeken keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatás; műsorok és mozifilmek

kölcsönzése; filmforgalmazás; szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatás;

szórakoztató szolgáltatás nyújtása műsorokon és mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online elektronikus publikációk; filmgyártás és filmstúdiók; színházi előadások;

zenekarok szolgáltatásai; könyvkiadás; újságterjesztés; tanítás, oktatás, nevelés és szórakoztatás; rádiós

szórakoztatás, rádiós programok összeállítása; szabadidős szolgáltatás; verseny és szórakoztató

 rendezvényszervezés.

 ( 210 ) M 23 00015

 ( 220 ) 2022.12.29.

 ( 731 )  Chronos Systems Tanácsadó Kft., Budapest (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.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

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

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

 ( 210 ) M 23 00018

 ( 220 ) 2022.12.31.

 ( 731 )  Simon Sándor, Dunaszentgyörgy (HU)

 ( 541 ) DorkaHorse

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; kitömött játékok; kitömött játékállatok; játék lovas kellékek; játék lószerszámok;

 fanyelű játék lovak.

  41    Táboroztatás; versenyszervezés.

 ( 210 ) M 23 00022
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 ( 220 ) 2022.12.31.

 ( 731 )  Kállai-Kovács Rita Zsófia, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szabadidős szolgáltatások idősek számára; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése;

csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős

rendezvényekre; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; sport- és szabadidős tevékenységek;

szabadidős és képzési szolgáltatások; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése; szabadidős rendezvények

szervezése; szabadidős szolgáltatások; szabadidős táborok; szabadidős tevékenységek biztosítása; közösségi

kulturális rendezvények szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport

célú rendezvényszervezés; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzés, tanítás és oktatás

biztosítása; oktatás, tanítás; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek

 számára játszócsoportok útján.

 43    Bölcsődék, óvodák; gyermekmegőrzési szolgáltatások; napközik; kisgyermekek, óvodás korú gyermekek

 ellátása napközi otthonokban; napközik biztosítása [nem iskolai].

  45    Társaság biztosítása idős és fogyatékos személyek számára; gyermek felügyelő szolgáltatások.

 ( 210 ) M 23 00024

 ( 220 ) 2023.01.04.

 ( 731 )  Négyszázalék Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pinczés Ferenc, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 23 00025

 ( 220 ) 2023.01.04.

 ( 731 )  Skin and More Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Solymár (HU)

 ( 740 )  Dr. Orosz János 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.

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 23 00026

 ( 220 ) 2023.01.04.

 ( 731 )  Füstösné Fodor Szilvia, Péteri (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Állati takarmány készítmények; állati takarmány; állati táplálékok, takarmányok granulátumok, pellet

formájában; ehető csalik; feldolgozott gabonafélék állati fogyasztásra; gabonakészítmények mint állateledelek;

gabonatermékek állati fogyasztásra; haleledel; halliszt állati fogyasztásra; halliszt (állati takarmány);

haltápok(eledelek); horgászcsali(élő, természetes); kukoricatermékek állati fogyasztásra; bojli és halcsali

 horgászati célból.

 ( 210 ) M 23 00033

 ( 220 ) 2023.01.05.

 ( 731 )  Kovács András Kristóf, Budapest (HU)

 Varsányi Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Természetes méz; gyógyfüves méz; biológiai méz emberi fogyasztásra; méz; méz alapú édességek.

  35    Mézek kis- és nagykereskedelme; mézek online kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 23 00034

 ( 220 ) 2023.01.05.

 ( 731 )  Varsányi Zoltán, Budapest (HU)

 Kovács András Kristóf, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

 ( 541 ) Mézerdő Méhészet

 ( 511 )   30    Természetes méz; gyógyfüves méz; biológiai méz emberi fogyasztásra; méz; méz alapú édességek.

  35    Mézek kis- és nagykereskedelme; mézek online kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 23 00035

 ( 220 ) 2023.01.05.

 ( 731 )  MouldTech Systems Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 ) WohnderWing

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

 ( 210 ) M 23 00038

 ( 220 ) 2023.01.06.

 ( 731 )  MouldTEch Systems Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 ) WohnderDrone

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

 ( 210 ) M 23 00040
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 ( 220 ) 2023.01.06.

 ( 731 )  MouldTech Systems Kft., Zalaegerszeg (HU)

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 23 00042

 ( 220 ) 2023.01.06.

 ( 731 )  Autodrom B. M. Park Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  DR. HORVÁTH ZSUZSA Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 23 00047

 ( 220 ) 2023.01.08.

 ( 731 )  Szedres László János, Freyung (DE)

  
( 546 )

 ( 511 )   44    Egészségügyi ellátás.

 ( 210 ) M 23 00053

 ( 220 ) 2023.01.09.

 ( 731 )  International Hospitality Concepts Limited, Hong Kong (HK)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Fekete Holló

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

 ( 210 ) M 23 00064

 ( 220 ) 2023.01.09.

 ( 731 )  Abonyi Bianka, Kiskunmajsa (HU)

 ( 541 ) Bambusz

 ( 511 )  43    Elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített

ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési

szolgáltatások; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban;

ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és

italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok készítése és

biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok

 szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés.

 ( 210 ) M 23 00098

 ( 220 ) 2023.01.13.

 ( 731 )  Dunhill Tobacco of London Limited, London (GB)

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

 ( 541 ) DUNHILL DEMI ARANY

 ( 511 )   34    Cigaretták; szivarok; szivarkák; sodorható dohány; pipadohány és dohánytermékek.

 ( 210 ) M 23 00099

 ( 220 ) 2023.01.12.

 ( 731 )  Hacona Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) Ocoono

 ( 511 )  9    Applikációs szoftver; szoftverek; számítógépes segédprogramok fájl kezeléshez; adatbázisok.

 35    Árösszehasonlítási szolgáltatások; árak összehasonlítására épülő vásárlási szolgáltatások; online

árösszehasonlítási szolgáltatások; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való

reklámozása; reklám; menedzsment; számítógépes fájlkezelés; irodai munka; statisztikák készítése [üzleti];

vállalkozások bemutatása az interneten és más médiumokban; kereskedelmi ügyletek közvetítése és megkötése

e-kereskedelem keretében is; kereskedelmi ügyletek közvetítése és megkötése mások számára; statisztikák

közzététele; üzleti statisztikai információs szolgáltatások; üzleti statisztikai információk összeállítása; üzleti

elemzés és információs szolgáltatások; piackutatás és üzleti elemzés; piackutatás; közvélemény-kutatás;

beszerzési szolgáltatások; franchise, ideértve különösen a gazdasági know-how átadását; franchise-ra vonatkozó

üzleti tanácsadási szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; marketing

szolgáltatások; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; adatfeldolgozási szolgáltatások; reklámozási,

marketing és promóciós szolgáltatások; reklámügynökségi szolgáltatások; promóciós szolgáltatások;

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi információs szolgáltatások; kereskedelmi üzletek

közvetítése; online reklám- és marketingszolgáltatások; üzleti értékbecslések készítése; áruinformációk gyűjtése;

áruinformációk bemutatása; áru újrahasznosításáról (recycling) információk gyűjtése és bemutatása;

áruösszehasonlítási szolgáltatás (újrahasznosíthatóság, recycling vizsgálata); áruösszehasonlítási szolgáltatások

(összetevők vizsgálata); számlafeldolgozás elektronikus rendelési rendszerekhez; szállítási megbízás kiszolgálása

és számlafeldolgozás az e-kereskedelem keretében is; megrendelések elfogadása; témával kapcsolatos sajtócikkek

összegyűjtése és összeállítása; hírek és sajtóközlemények gyűjtése és továbbítása; áruk összeállítása harmadik

felek számára bemutatási és értékesítési célokra: árverési szolgáltatások: online internetes árverési szolgáltatások;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; promóciós anyagok terjesztése; értékesítési promóciós

szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a

fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait;

más forgalmazók áruinak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék

és összehasonlíthassák ezen forgalmazók áruit; áruk és szolgáltatások árának meghatározása; online weblapok

népszerűsítése, reklámozása és marketingje; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; marketinggel

kapcsolatos információnyújtás weboldalakon keresztül; vásárlói klub szolgáltatások kereskedelmi, promóciós

és/vagy reklámcélokra; értékesítési adminisztráció; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; árverések szervezése távközlési hálózatokon keresztül: számlák elkészítése; gazdasági

előrejelzések; adatok rendszerezése számítógépes adatbázisokban; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok

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

összeállítása [mások számára]; üzleti információk nyújtása az interneten, kábelhálózaton vagy más adatátviteli

formán keresztül; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók közvetítése és lebonyolítása;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója weboldalakon

 elhelyezett reklámokkal; adatgyűjtési szolgáltatások.

 38    E-kereskedelmi platformokhoz való hozzáférés biztosítása az interneten; távközlés; távközlési

szolgáltatások; konferenciahívások és SMS-szolgáltatások, mint értéknövelt szolgáltatások; call center

tevékenységek; csevegővonalak, chatszobák és fórumok üzemeltetése; sajtóügynökségi szolgáltatások; rádió

szolgáltatások; internetes platformokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes portálokhoz való hozzáférés

biztosítása; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; szórakoztató műsorszórás; televíziós műsorszórás, közvetítés;

elektronikus levelezés, e-mail; telefonos szolgáltatások; üzenetek küldése; elektronikus üzenetátvitel;

 üzenetátviteli szolgáltatások; mindenféle üzenet továbbítása internetes címekre [webes üzenetküldés].

  39    Áruk csomagolása; csomagolási szolgáltatások; termékek csomagolása.

 41    Oktatás; szakmai képzés, betanítás; elektronikus publikációk biztosítása; coaching; elektronikus

kiadványszerkesztés; kiadói szolgáltatások; online játékszolgáltatások; online játékok lebonyolítása; fotóriportok

készítése; folyóiratok kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; szövegírás; újságírói

szolgáltatások; online távoktatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós és rádióműsorok
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összeállítása; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; kulturális vagy oktatási

 célú kiállítások szervezése; versenyek szervezése; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek].

 42    Csomagolástervezés; internetes platform készítése elektronikus kereskedelemhez; adatbázis üzemeltetése;

 számítógép-programozás.

 ( 210 ) M 23 00106

 ( 220 ) 2023.01.14.

 ( 731 )  Szekér Zoltán, Balatonalmádi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Építészeti tervek; építészeti makettek.

 42    Építészet; építészethez kapcsolódó számítógéppel támogatott tervezési szolgáltatások; építészeti beszámolók

 készítése; építészeti és mérnöki szolgáltatások; építészeti és várostervezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 23 00116

 ( 220 ) 2023.01.16.

 ( 731 )  Talajerőgazdálkodási Kft., Pápa (HU)

 ( 541 ) TEK-LAND

 ( 511 )  1    Szerves trágyák; virágföld; tőzegből álló formázott táptalaj; virágföld cserepes növényekhez.

  21    Átültető tartályok növényekhez; betétek palántázó tálcákhoz; műanyag virágcserepek; virágcserepek.

 ( 210 ) M 23 00117

 ( 220 ) 2023.01.16.

 ( 731 )  Talajerőgazdálkodási Kft., Pápa (HU)

 ( 541 ) LandForce

 ( 511 )  1    Virágföld.

 ( 210 ) M 23 00118

 ( 220 ) 2023.01.16.

 ( 731 )  Sanaviediet Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Diétás és táplálkozási tanácsadás.

 ( 210 ) M 23 00121

 ( 220 ) 2023.01.13.

 ( 731 )  2N-Everpol sp. z o.o., Warszava (PL)

 ( 740 )  Kacsukpatent Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Audio-videó készülékek; rádióvevők; autórádiók; antennák; autóantennák; fényképezőgépek; videokamerák;

audiotornyok; mini hi-fi rendszerek; riasztóval ellátott rádiós órák; lemezjátszók; hangszórók; hangszórók

gépkocsikhoz; fejhallgatók; televíziókészülékek; LCD televíziók; képernyőszűrők; szemüvegek [optika]; 3D
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szemüvegek; elektromos kábelek és vezetékek; számítógépek; hordozható számítógépek; pénztárgépek;

DVD-lejátszók; CD-lejátszók; képernyők és videó kivetítők; digitális és mobiltelefonok; táblagépek; fejhallgatók

mobiltelefonokhoz; csatlakozók elektromos kábelekhez; tápegységek telefonokhoz; tokok mobiltelefonokhoz;

mobiltelefon tokok; telefonvezetékek; elektronikus naplók; akkumulátor; gépjárművekbe szerelt rádiók;

védősisakok motorkerékpárosoknak; balesetvédelmi ruházat; baleset vagy sérülés elleni védőruházat motorosok

számára; térdvédők baleset vagy sérülés elleni védelemre; baleset- vagy sérülés elleni védelemre szolgáló

védőbetétek motorosok számára; védőmaszkok; árnyékolók szemkáprázás megakadályozására;

kilométer-nyilvántartók gépjárművekhez; baleset vagy sérülés elleni védőkesztyűk motorosok részére; globális

helymeghatározó műszerek; számítógépes szoftverek gépjárművekhez; adathordozóra letölthető számítógépes

szoftverek; programok számítógépekhez; gépjárműrendszerek működését támogató számítógépes rendszerek;

gépjárműrendszerek működésével kapcsolatos adatok átalakítására és elemzésére szolgáló számítógépes

rendszerek; számítógépes operációs programok; számítógépes operációs rendszerek; rögzített számítógépes

programok; adathordozók; mágneses lemezek; számítógépes memóriaeszközök; memóriastickek; merevlemezes

meghajtók; mágneses és optikai adathordozók; memóriakártyák, digitális táblagépek; üres számítógépes lemezek;

DVD-k; letölthető számítógépes fájlok; interfészek; processzorok, nevezetesen központi feldolgozó egységek;

monitorok; érintőképernyős monitorok; tolatókamerák; jelzőberendezések gépjárművekhez; parkolásérzékelők;

 járműhibára figyelmeztető háromszögek; diódák.

 ( 210 ) M 23 00122

 ( 220 ) 2023.01.17.

 ( 731 )  Giber Valéria Olga, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  JGM Oktatási és Iparjogi Kft., Budapest

 ( 541 ) KORONAYACHT

 ( 511 ) 7    Motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); csónakmotorok, hajómotorok; elektromos motorok nem

szárazföldi járművekhez; belső égésű motorok hajókhoz, csónakokhoz; elektromos- és hibrid hajómotorok, azok

tartozékai és alkatrészei, és ehhez kapcsolódó komplett rendszerek a kishajóktól az ipari méretű hajókig történő

 felhasználásra.

  37    Motorok és hajtógépek karbantartása, szervizelése, beállítása és javítása; hajóépítés.

 39    Forgalmazási szolgáltatások; elektromos- és hibrid hajómotorok, azok tartozékainak és alkatrészeinek, és

 ehhez kapcsolódó komplett rendszereknek importálása és forgalmazása.

 ( 210 ) M 23 00128

 ( 220 ) 2023.01.17.

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

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Urban Crack

 ( 511 )  30    Ostyák; csokoládés ostyák; ostya alapú krémes édességek; csokoládéval bevont ostyaszeletek; töltött

ostyaszeletek; tejkrémtöltelékes ostyaszeletek; mogyoróvaj-töltelékes ostyaszeletek; csokoládéval bevont, töltött

 ostyaszeletek; tejkrémes-mogyorókrémes ostyaszeletek csokoládé-bevonattal.

 ( 210 ) M 23 00191

 ( 220 ) 2023.01.24.

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

 ( 541 ) Riavita Women Up

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

 30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; tápióka és szágó; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek;

 cukor, méz, melaszszirup.

  32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.
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 ( 210 ) M 23 00193

 ( 220 ) 2023.01.24.

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

 ( 541 ) Riavita Men Up

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

 30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; tápióka és szágó; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek;

 cukor, méz, melaszszirup.

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

 italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 23 00194

 ( 220 ) 2023.01.24.

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

 ( 541 ) Riavita Corsy Up

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

 30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; tápióka és szágó; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek;

 cukor, méz, melaszszirup.

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

 italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 23 00195

 ( 220 ) 2023.01.24.

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

 ( 541 ) Riavita Stem Up

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

 30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; tápióka és szágó; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek;

 cukor, méz, melaszszirup.

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

 italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 23 00202

 ( 220 ) 2023.01.24.

 ( 731 )  Hódi Gergő, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Varnyú Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 23 00203

 ( 220 ) 2023.01.24.

 ( 731 )  Medgyesi Péter, Mosonmagyaróvár (HU)
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 Medgyesi Tamás, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  dr. Ferkócza Noémi Veronika ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) WEDDING PHONE

 ( 511 )  9    Hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; audioberendezések; számítógépes szoftverek.

  41    Audioberendezések kölcsönzése; szórakoztatás; hangfelvételek feldolgozása, vágása, szerkesztése.

 ( 210 ) M 23 00426

 ( 220 ) 2023.02.20.

 ( 731 )  Csúri Ákos, Kővágóörs (HU)

 ( 740 )  Sipos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) kőfeszt

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

A rovat 133 darab közlést tartalmaz.
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