
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  239.651

 ( 151 )  2023.01.09.

 ( 210 )  M 21 03200

 ( 220 )  2021.09.07.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; lisztek; cukor, méz, melaszszirup.

 ( 111 )  239.675

 ( 151 )  2023.01.16.

 ( 210 )  M 22 00615

 ( 220 )  2022.03.03.

 ( 732 )  AGORA Sky Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Agora Sky

 ( 511 )   35    Irodai munkák.

  36    Ingatlanügyletek.

  37    Építőipari szolgáltatások.

  39    Áruk raktározása.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  239.676

 ( 151 )  2023.01.16.

 ( 210 )  M 20 02281

 ( 220 )  2020.08.04.

 ( 732 )  HLBS s.r.o., Bratislava (SK)

 ( 740 )  dr. Horváth Gábor, Pannonhalma

 ( 541 )  NEXTERS

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

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;

 fertőtlenítőszerek.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  239.677

 ( 151 )  2023.01.16.

 ( 210 )  M 22 00880

 ( 220 )  2022.04.01.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  SUBODEX

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők; mindezek onkológiai felhasználásra és a szemészeti és

 fül-orr-gégészeti gyógyszerészeti készítmények kivételével.
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 ( 111 )  240.171

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 210 )  M 22 02073

 ( 220 )  2022.08.11.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

 ( 541 )  HHBZ HIP HOP BOYZ

 ( 511 )  41    Dalírás; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; szórakoztatási szolgáltatások; zenei

produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés; zenei előadás; zenei produkciók; élő zenei koncertek; élő

zenei előadások; zenei produkciós szolgáltatások; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenei koncertek

 szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  240.172

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 210 )  M 22 02074

 ( 220 )  2022.08.11.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Dalírás; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; szórakoztatási szolgáltatások; zenei

produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés; zenei előadás; zenei produkciók; élő zenei koncertek; élő

zenei előadások; zenei produkciós szolgáltatások; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenei koncertek

 szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  240.175

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 210 )  M 22 00784

 ( 220 )  2022.03.23.

 ( 732 )  Xmas Trade Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Péksütemények és cukrászsütemények/cukrászati készítmények; sütemények; sütemények, rétes; házi rétes;

kézzel készült rétes; gyümölccsel töltött sütemények; gyümölcsöt tartalmazó sütemények; töltött tészta; leveles

tésztából készült péksütemények; sós sütemények; töltött sós péksütemények; lepények [édes vagy sós]; burek

[tésztából készült hajtogatott sós sütemény]; cukormentes sütemények; süteményekhez való tészták;

süteménytészták; reggeli sütemények; tartós sütemények; készítmények süteményekhez; gyümölcsös

sütemények/torták; ízesítőszerek, aromák süteményekhez [kivéve illóolajok]; süteményekhez való tészta;

fagyasztott sütemények; fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; mélyfagyasztott tészták; pékáruk;

sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); süteményporok; süteményliszt;

süteménytészta; sütemény tészták; sütemény keverékek; süteménypor keverékek; süteménytészta keverékek;

keverékek sütemény készítéshez; por sütemények készítéséhez; aromás készítmények süteményekhez;

zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; zöldséget és húst tartalmazó sütemények; hússal és zöldségekkel töltött

fagyasztott sütemény; fagylalt, jégkrém; fagylalt édességek; fagylaltos édességek; jégkrémtorták, fagylaltos
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 sütemények.

 35    Segítségnyújtás éttermek üzemeltetésének üzleti menedzsmentjéhez; parkolókban üzemeltetett mozgóbüfék

menedzsmentje; mozgóbüfék üzemeltetésével kapcsolatos menedzsment és tanácsadás szolgáltatások; éttermi

franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; mozgóbüfék franchise rendszerben történő üzemeltetésével

kapcsolatos szolgáltatások; létesítmények franchise rendszerben való működtetésével kapcsolatos tanácsadás;

franchise-ok üzemeltetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise üzletek létesítésével

kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-oknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; marketing támogatást nyújtó franchise

szolgáltatások; üzleti támogatást nyújtó franchise szolgáltatások; segítségnyújtás franchise rendszerű

kereskedelmi üzletvitelhez; franchise-ok létrehozásával kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; franchise

megoldásokkal kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások; franchise-ra vonatkozó üzleti tanácsadási

szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; franchise-zal kapcsolatos üzleti

ügyek adminisztrációja; franchise megoldásokkal kapcsolatos üzleti információk szolgáltatása;

segítségnyújtás[üzleti] franchise-ok létrehozásával kapcsolatban; segítségnyújtás[üzleti] biztosítása franchise-ok

működtetéséhez; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; franchise-ra vonatkozó ügyviteli

tanácsadási szolgáltatások; segítségnyújtás franchise rendszerű üzletvitelhez; üzletvitellel kapcsolatos

segítségnyújtás, franchise-szerződés keretein belül; franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi

tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és

konzultáció; franchise létrehozásával és működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; üzleti

adminisztráció a szállítás és kézbesítés területén; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon,

mások megbízásából; termékek forgalmazásával kapcsolatos segítségnyújtás, franchise-szerződés keretein belül;

marketing szolgáltatások; reklám és marketing; partnerprogram-marketing; online reklám- és marketing

szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; marketing szolgáltatások az éttermek

területén; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklámozás, marketing

 és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások.

 43    Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vállalati

vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; bisztró [büfé] szolgáltatások;

mozgóbüfé szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás büféből; italszolgáltatás biztosítása; étel- és italkészítés; ételek

és italok felszolgálása; alkoholos italok felszolgálása; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali

fogyasztásra; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; kávézói szolgáltatások;

 fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások.

 ( 111 )  240.180

 ( 151 )  2023.02.22.

 ( 210 )  M 22 01232

 ( 220 )  2022.05.10.

 ( 732 )  Naturland Holding Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

bébiételek; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők;

gyógyhatású termékek; vitaminkészítmények; krémek, balzsamok gyógyászati célra, gyógynövények;

 gyógynövény kivonatok; gyógyteák; gyógycukor.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; gabonakészítmények; méz; fűszerek; ecet; szószok; mártások [ehető].

 ( 111 )  240.181

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 210 )  M 22 01150
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 ( 220 )  2022.05.02.

 ( 732 )  Raiffeisen Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilas-Pintér Orsolya, Budapest

 ( 541 )  Raiffeisen YELLOO

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

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

 ( 111 )  240.184

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 210 )  M 22 01990

 ( 220 )  2022.08.01.

 ( 732 )  KAVOSZ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  SZKP MAX

 ( 511 )  35    Adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; átmeneti üzletmenedzsment; gazdasági

előrejelzések; költségelemzések; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szponzorok

felkutatása; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatások; pénzügyi kereskedelmi ügyletek bonyolítása; pénzügyi

szolgáltatások reklámozása és marketingtevékenység; gazdasági és pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő

termékbemutatók és kiállítások szervezése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése és gyűjtése;

 outsourcing szolgáltatások; pénzügyi auditálás; üzleti értékelések, információk és szakértői szolgáltatások.

 36    Pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; vállalkozások részére pénzügyi

ügyletek bonyolítása; vállalkozások részére pénzügyi pályázatok kiírása; vállalkozások részére hitelügyletek

előkészítése; vállalkozások részére pénzügyi ügynöki tevékenység végzése; tőkealapok létrehozása és

működtetése; tőke- és alapkezelők; vállalkozások részére pénzügyi ügyletek bonyolítása; vállalkozók részére

biztosított pénzügyi konstrukciókhoz kapcsolódó kártyaprogramok előkészítése; pénzügyi tevékenységgel

összefüggő programok, szakmai versenyek támogatása; pénzügyi tanácsadás; alkusz/ügynöki tevékenységek;

faktorálás; finanszírozási szolgáltatás; hitelügynökségek, hitelirodák; pénzügyi konstrukciókkal kereskedelmi

ügynöki tevékenységek; pénzügyi elemzések; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;

 pénzügyi értékelések pályázati felhívások megválaszolásához; befektetési alapok létrehozása és működtetése.

 42    Számítógépes platformok fejlesztése; vállalkozások részére finanszírozással összefüggő pénzügyi

programok kidolgozása és fejlesztése; vállalkozások részére banki-, pénzintézeti és pénzügyi szolgáltatást végző

hitelezési programok kidolgozása és fejlesztése; vállalkozások részére pénzügyi- és hitelezési programok

bemutatása számítógépes programokon keresztül; hitelezési- és képzési számítógépes programok kidolgozása;

 szerver hosting, szerver bérlése.

 ( 111 )  240.185

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 210 )  M 22 01991

 ( 220 )  2022.08.01.

 ( 732 )  KAVOSZ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  Széchenyi Kártya MAX

 ( 511 )  35    Adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; átmeneti üzletmenedzsment; gazdasági

előrejelzések; költségelemzések; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szponzorok

felkutatása; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatások; pénzügyi kereskedelmi ügyletek bonyolítása; pénzügyi

szolgáltatások reklámozása és marketingtevékenység; gazdasági és pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő

termékbemutatók és kiállítások szervezése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése és gyűjtése;

 outsourcing szolgáltatások; pénzügyi auditálás; üzleti értékelések, információk és szakértői szolgáltatások.

 36    Pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; vállalkozások részére pénzügyi
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ügyletek bonyolítása; vállalkozások részére pénzügyi pályázatok kiírása; vállalkozások részére hitelügyletek

előkészítése; vállalkozások részére pénzügyi ügynöki tevékenység végzése; tőkealapok létrehozása és

működtetése; tőke- és alapkezelők; vállalkozások részére pénzügyi ügyletek bonyolítása; vállalkozók részére

biztosított pénzügyi konstrukciókhoz kapcsolódó kártyaprogramok előkészítése; pénzügyi tevékenységgel

összefüggő programok, szakmai versenyek támogatása; pénzügyi tanácsadás; alkusz/ügynöki tevékenységek;

faktorálás; finanszírozási szolgáltatás; hitelügynökségek, hitelirodák; pénzügyi konstrukciókkal kereskedelmi

ügynöki tevékenységek; pénzügyi elemzések; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;

 pénzügyi értékelések pályázati felhívások megválaszolásához; befektetési alapok létrehozása és működtetése.

 42    Számítógépes platformok fejlesztése; vállalkozások részére finanszírozással összefüggő pénzügyi

programok kidolgozása és fejlesztése; vállalkozások részére banki-, pénzintézeti és pénzügyi szolgáltatást végző

hitelezési programok kidolgozása és fejlesztése; vállalkozások részére pénzügyi- és hitelezési programok

bemutatása számítógépes programokon keresztül; hitelezési- és képzési számítógépes programok kidolgozása;

 szerver hosting, szerver bérlése.

 ( 111 )  240.186

 ( 151 )  2023.02.20.

 ( 210 )  M 22 01992

 ( 220 )  2022.08.01.

 ( 732 )  KAVOSZ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  Széchenyi Kártya Program MAX

 ( 511 )  35    Adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; átmeneti üzletmenedzsment; gazdasági

előrejelzések; költségelemzések; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szponzorok

felkutatása; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatások; pénzügyi kereskedelmi ügyletek bonyolítása; pénzügyi

szolgáltatások reklámozása és marketingtevékenység; gazdasági és pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő

termékbemutatók és kiállítások szervezése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése és gyűjtése;

 outsourcing szolgáltatások; pénzügyi auditálás; üzleti értékelések, információk és szakértői szolgáltatások.

 36    Pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; vállalkozások részére pénzügyi

ügyletek bonyolítása; vállalkozások részére pénzügyi pályázatok kiírása; vállalkozások részére hitelügyletek

előkészítése; vállalkozások részére pénzügyi ügynöki tevékenység végzése; tőkealapok létrehozása és

működtetése; tőke- és alapkezelők; vállalkozások részére pénzügyi ügyletek bonyolítása; vállalkozók részére

biztosított pénzügyi konstrukciókhoz kapcsolódó kártyaprogramok előkészítése; pénzügyi tevékenységgel

összefüggő programok, szakmai versenyek támogatása; pénzügyi tanácsadás; alkusz/ügynöki tevékenységek;

faktorálás; finanszírozási szolgáltatás; hitelügynökségek, hitelirodák; pénzügyi konstrukciókkal kereskedelmi

ügynöki tevékenységek; pénzügyi elemzések; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;

 pénzügyi értékelések pályázati felhívások megválaszolásához; befektetési alapok létrehozása és működtetése.

 42    Számítógépes platformok fejlesztése; vállalkozások részére finanszírozással összefüggő pénzügyi

programok kidolgozása és fejlesztése; vállalkozások részére banki-, pénzintézeti és pénzügyi szolgáltatást végző

hitelezési programok kidolgozása és fejlesztése; vállalkozások részére pénzügyi- és hitelezési programok

bemutatása számítógépes programokon keresztül; hitelezési- és képzési számítógépes programok kidolgozása;

 szerver hosting, szerver bérlése.

 ( 111 )  240.188

 ( 151 )  2023.02.22.

 ( 210 )  M 22 02000

 ( 220 )  2022.08.02.

 ( 732 )  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; kották.

  25    Ruházati cikkek.

  28    Játékok.

  36    Jótékonysági adományok gyűjtése.

  41    Ének-zene oktatás; zenei rendezvények szervezése és lebonyolítása.

  45    Jótékonysági szolgáltatások szervezése és nyújtása.

 ( 111 )  240.189

 ( 151 )  2023.02.22.

 ( 210 )  M 22 00939

 ( 220 )  2022.04.07.

 ( 732 )  Zsludov Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek; biliárddákók; biliárdasztalok; biliárd felszerelés;

hosszabbítók biliárddákókhoz; tokok biliárddákókhoz; dákótartó tokok [biliárd, pool]; dákótartó állványok

[biliárd, pool]; dákóhosszabbítók pool biliárdhoz; golflabdák; segédeszközök golf gyakorlásához; eszközök golf

 gyakorlásához; golf lyukak, golf lyuk bélések; golflabda jelölők.

 41    Szórakoztatás; biliárdszalonok üzemeltetése; biliárdasztalok bérbeadása; biliárd létesítmények biztosítása;

golf gyakorlópályák biztosítása; golflétesítmények üzemeltetése; golfversenyek szervezése; szórakoztatás

golfversenyek formájában; golfsport szolgáltatások biztosítása; golfozással kapcsolatos szórakoztatási

 szolgáltatások; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  240.190

 ( 151 )  2023.02.22.

 ( 210 )  M 22 00523

 ( 220 )  2022.02.22.

 ( 732 )  INTELLIGENETIC Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  IntelliNIPT

 ( 511 )  42    Szaktanácsadási szolgáltatások és kutató szolgálat a következő területekhez kapcsolódóan: DNS, genetika és

 genomika; tanácsadó szolgáltatások a következő termékekkel kapcsolatban: DNS, genetika és genomika.

 44    Orvosi laboratóriumi szolgáltatások páciensektől levett vérminták elemzésével kapcsolatban; genetikai

 vizsgálatok és genomika; szaktanácsadás és tájékoztatás a következő területekhez kapcsolódóan: genetika.

 ( 111 )  240.191

 ( 151 )  2023.02.22.

 ( 210 )  M 22 01547

 ( 220 )  2022.06.13.

 ( 732 )  Constrech Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Őriszentpéter (HU)
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 ( 740 )  Dr. Horváth Béla Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások; árak összehasonlítására épülő vásárlási

szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; adatindexek

összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; célzott marketing; kereskedelmi információ és tanácsadás

 fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; értékesítési promóciós szolgáltatások.

  37    Építkezéshez kapcsolódó konzultáció; építési tanácsadó szolgáltatások.

 42    Építészeti konzultáció; konzultációs szolgáltatások az építészeti tervezés területén; építészeti szolgáltatások;

építészeti tervezési szolgáltatások; építészeti tervezéssel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; építészeti tervező

 szolgáltatások; építési tervkészítés.

 ( 111 )  240.199

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 02003

 ( 220 )  2022.08.02.

 ( 732 )  Hetedik Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Cser Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  240.200

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 02223

 ( 220 )  2022.08.30.

 ( 732 )  SynIQ Kft., Biatorbágy (HU)

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

 ( 541 )  d.o.t.s. target

 ( 511 ) 1    Sugárzáselnyelő anyagok; sugárzáselnyelő vegyületek; sugárzáshoz használt vegyületek; besugárzáshoz

használt vegyületek; besugárzáshoz használt vegyi anyagok; izotópgyártáshoz használt vegyületek;

izotópgyártáshoz használt vegyi anyagok; vegyi alkotórészek, vegyi anyagok és készítmények, természetes

elemek; vegyi összetételek és anyagok tudományos használatra; fémsók; fémoxidok; fémsók izotópgyártáshoz;

 fémoxidok izotópgyártáshoz.

6    Fémáruk; fémkonténerek [tároláshoz, szállításhoz]; hordozható, mobil fémszerkezetek; mobil fémszerkezetek

besugárzó berendezésekhez; tároló dobozok fémből; kisméretű fémáru; nem nemesfémek és ezek ötvözetei,

 ércek.

 ( 111 )  240.201

 ( 151 )  2023.03.08.

 ( 210 )  M 22 02002

 ( 220 )  2022.08.02.

 ( 732 )  MSZ EDDSZ, Budapest (HU)

 ( 740 )  Cser Ágnes, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  240.202

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 00371

 ( 220 )  2022.02.09.

 ( 732 )  dr. Perecz Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Perecz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  tulajdonom.hu

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek, ingatlantulajdon-kezelés.

  45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások, jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  240.205

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 01763

 ( 220 )  2022.07.05.

 ( 732 )  BDJK-Real Estate Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Bíró Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Asztalneműk papírból; bélyegzőpárnák, festékpárnák; bónok, utalványok; fényképtartók; gyűjthető kártyák,

nem játékokhoz; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; jegyek; prospektusok; üdvözlőlapok,

 üdvözlőkártyák.

 35    Reklámozás; kereskedelmi vásárok rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi

tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi rendezvények

lebonyolítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi információs ügynökségek;

 marketingszolgáltatások.

 41    Szabadidős, kulturális tevékenységek, konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése

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

 43    Vendéglátás, bár szolgáltatások; étel és ital catering; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok;

 kávéházak; terembérlés találkozókhoz.

 ( 111 )  240.206

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 01764

 ( 220 )  2022.07.05.

 ( 732 )  BDJK-Real Estate Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Bíró Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  16    Asztalneműk papírból; bélyegzőpárnák, festékpárnák; bónok, utalványok; fényképtartók; gyűjthető kártyák,

nem játékokhoz; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; jegyek; prospektusok; üdvözlőlapok,

 üdvözlőkártyák.

 35    Reklámozás; kereskedelmi vásárok rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi

tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi rendezvények

lebonyolítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi információs ügynökségek;

 marketingszolgáltatások.

 41    Szabadidős, kulturális tevékenységek, konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése

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

 43    Vendéglátás, bár szolgáltatások; étel és ital catering; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok;

 kávéházak; terembérlés találkozókhoz.

 ( 111 )  240.207

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 02044

 ( 220 )  2022.08.09.

 ( 732 )  ART HEKK Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  KUNSZT!

 ( 511 )  35    Rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási

 célokra; iparművészeti és kézműves termékek, dizájn tárgyak kiskereskedelme.

 41    Művészeti galéria, kiállítás, kiállítási szolgáltatás oktatási, kulturális célra; kiállítás szervezése, rendezése;

kulturális és művészeti rendezvények szervezése, rendezése; szórakoztató, szabadidős rendezvények szervezése,

 rendezése; képzési célú műhelyek (workshopok) szervezése, lebonyolítása.

 43    Kávéház, kávéházi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; étel-ital-catering szolgáltatás kiállítások, vásárok,

 rendezvények céljára; kiállítási termek bérbeadása.

 ( 111 )  240.208

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 02045

 ( 220 )  2022.08.09.

 ( 732 )  ART HEKK Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási

 célokra; iparművészeti és kézműves termékek, dizájn tárgyak kiskereskedelme.

 41    Művészeti galéria, kiállítás, kiállítási szolgáltatás oktatási, kulturális célra; kiállítás szervezése, rendezése;

kulturális és művészeti rendezvények szervezése, rendezése; szórakoztató, szabadidős rendezvények szervezése,

 rendezése; képzési célú műhelyek (workshopok) szervezése, lebonyolítása.

 43    Kávéház, kávéházi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; étel-ital-catering szolgáltatás kiállítások, vásárok,

 rendezvények céljára; kiállítási termek bérbeadása.

 ( 111 )  240.209
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 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 02402

 ( 220 )  2022.09.19.

 ( 732 )  CSMT Erősáramú Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások (amelyek építőipari szolgáltatásokkal

kapcsolatosak); építőipari generálkivitelezés; ácsmunkák; állványozás; aszfaltozás; csővezetékek építése és

karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása;

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

építőipari felszerelések kölcsönzése; épületbontás; épületszigetelés; épülettömítés; exkavátorok [kotrógépek]

kölcsönzése; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

kábelfektetési szolgáltatások; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása; kőműves munkák; kútfúrás;

külső és belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; nyílászárók beszerelése;

szivattyújavítás; tapétázás; vakolás [vakolási munkák]; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások;

 vízvezeték-szerelés.

 ( 111 )  240.210

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 02403

 ( 220 )  2022.09.19.

 ( 732 )  Pesti Fiatalokért Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Noteszok (1); noteszok (2); papír-írószer áruk; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1);

könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; naptárak; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;

hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; íróeszközök; írószerek; írószertartók [készletek]; kártyák;

 katalógusok; grafikai reprodukciók; műanyaglap nyomtatáshoz (rollup).

  20    Babzsák fotel; napozóágyak.

  24    Zászlók nem papírból, beachflag.

  25    Ruházati cikkek; ruházat, baseball sapka.

 35    Írott kommunikáció és adatok regisztrálása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; árubemutatás; árucikkek promóciója

influenszerek segítségével; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; online hirdetői tevékenység

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

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési
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ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); árubemutatás; árucikkek

promóciója influenszerek segítségével; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója

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

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi

 vásárok rendezése.

 41    Idegenvezetős túrák levezetése; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése;

oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; podcastek gyártása;

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

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

rendezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; testnevelés; videószerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; drónos fényképezési szolgáltatások; drónos

videózási szolgáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online

publikálása; elektronikus könyvolvasó kölcsönzése; elektronikus sportversenyek szervezése; e-sport

 szolgáltatások; előadások rendezése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása.

 43    Üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; világítóberendezések kölcsönzése; turistaházak, üdülők, sátrak

kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók];

szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők,

 üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban.

 ( 111 )  240.211

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 02404

 ( 220 )  2022.09.19.

 ( 732 )  Pesti Fiatalokért Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Otthonról Haza!

 ( 511 )  16    Noteszok (1); noteszok (2); papír-írószer áruk; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1);

könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; naptárak; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;

hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; íróeszközök; írószerek; írószertartók [készletek]; kártyák;

 katalógusok; grafikai reprodukciók; műanyaglap nyomtatáshoz (rollup).

  20    Babzsák fotel; napozóágyak.

  24    Zászlók nem papírból, beachflag.

  25    Ruházati cikkek; ruházat, baseball sapka.

 35    Írott kommunikáció és adatok regisztrálása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; árubemutatás; árucikkek promóciója

influenszerek segítségével; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; online hirdetői tevékenység

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

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); árubemutatás; árucikkek

promóciója influenszerek segítségével; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület
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kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi

 vásárok rendezése.

 41    Idegenvezetős túrák levezetése; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése;

oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; podcastek gyártása;

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

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

rendezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; testnevelés; videószerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; drónos fényképezési szolgáltatások; drónos

videózási szolgáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online

publikálása; elektronikus könyvolvasó kölcsönzése; elektronikus sportversenyek szervezése; e-sport

 szolgáltatások; előadások rendezése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása.

 43    Üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; világítóberendezések kölcsönzése; turistaházak, üdülők, sátrak

kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók];

szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők,

 üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban.

 ( 111 )  240.212

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 02293

 ( 220 )  2022.09.06.

 ( 732 )  Austrotherm Hőszigetelőanyag Gyártó Kft., Győr (HU)

 ( 541 )  Hogy ne futkosson a házán a hideg! Austrotherm hőszigetelő anyagok

 ( 511 )   17    Szigetelőanyagok hőszigetelésre; hőszigetelésre használt hab tömbök formájában.

  37    Épületek hőszigetelése.

 ( 111 )  240.213

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 02304

 ( 220 )  2022.09.07.

 ( 732 )  Rácz Károly Tamás, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Bodó Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Burgonyalisztből készített rágcsálnivalók; burgonyalisztből készült rágcsálnivaló termékek; búzából készült

rágcsálnivalók; főként tésztából álló ételek; főként tésztát tartalmazó készételek; friss kolbászos tekercsek;

gabona alapú kész rágcsálnivalók; gabona alapú rágcsálnivalók; gabonaalapú sós rágcsálnivalók; gabonából

gyártott rágcsálnivalók; gabonából készített rágcsálnivalók; gabonából készült rágcsálnivalók; gabonából készült

rágcsálnivaló termékek; gabonából készült ropogtatnivalók; gabonából készült sajttal ízesített rágcsálnivalók;

gabonakeményítőből készült snack termékek; gabonalisztből készült rágcsálnivalók; gabonatermékekből álló

rágcsálnivaló termékek; lisztből készült rágcsálnivalók; teljes kiőrlésű búzából készült snack termékek; teljes

kiőrlésű rágcsálnivalók; töltött kenyértekercsek; töltött tekercsek; virslis tekercsek; pékáruk; sült tésztatekercsek;

ételek (liszttartalmú); tésztából készült élelmiszerek; főként tésztából álló rágcsálnivalók; mélyfagyasztott tészták;

fagyasztott sütemények; fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez; fagyasztott tészták; levelestészta;
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nyers tészták; kelttészták húst tartalmazó töltelékkel; süteménytészta; süteményekhez való tészta; sütemény

 tészták; sütésre kész tésztatermékek; leveles tésztából készült csavart alakú sós snack.

 ( 111 )  240.214

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 02303

 ( 220 )  2022.09.07.

 ( 732 )  INEX-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarszombatfa (HU)

 ( 740 )  Bodó Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 )  Őrség. Meghittség. Kosbor.

 ( 511 )  43    Átmeneti pihenőhelyek biztosítása utasok részére; átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások kiadása;

bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; elszállásolási szolgáltatások; helyszínek biztosítása

rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; ideiglenes elszállásolás biztosítása;

ideiglenes elszállásolások megszervezése; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes szobabérlés;

közösségi célú helyiségek bérbeadása; pavilonok kölcsönzése, bérbeadása; recepciós szolgáltatások ideiglenes

elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken

[kulcsátadás]; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása;

rendezvénysátrak bérbeadása; rendezvénysátrak kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szállás biztosítása klubok,

csoportok tagjainak; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos irodai

szolgáltatások; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás]; szállodák, szállók, panziók, üdülő és

turista szálláshelyek; szoba- és terembérlési szolgáltatások; szobák bérbeadása; szobák bérbeadása időszakos

lakhatási lehetőségként; üdülési szállás biztosítása; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; ideiglenes szállás

biztosítása panziókban; ideiglenes szállásbiztosítás üdülő apartmanokban; ideiglenes szállásbiztosítás

nyaralókban; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szállások bérbeadása nyaralókban

és apartmanokban; kempingezési lehetőség biztosítása; kempingezési lehetőségek biztosítása; panziók; szállás

biztosítása szállodákban és motelekben; szállásadási szolgáltatások üdülőkben, üdülőkomplexumokban;

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

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

szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállodai szolgáltatás; bankettek és

társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges alkalmakra; esküvői fogadások

szervezése [helyszínek]; igazgatósági ülésekhez szükséges felszerelések biztosítása; kiállítási létesítmények

biztosítása; kiállítási termek bérbeadása; kiállítóhelyek biztosítása hotelekben; konferencia létesítmények

biztosítása; konferenciatermek biztosítása; közösségi központok biztosítása társasági összejövetelekhez és

találkozókhoz; létesítmények biztosítása konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez;

létesítmények biztosítása vásárokhoz és kiállításokhoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez;

szakmai bemutatók, kiállítások létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz;

szálláshely biztosítás találkozókhoz; termek kölcsönzése közösségi célokra; bárfelszerelések bérbeadása; belső

berendezések bérbeadása; beltéri székek bérbeadása; bútorok, abroszok és étkészletek bérbeadása; bútorok,

abroszok, étkészletek és felszerelések bérbeadása étel- és italszolgáltatáshoz; bútorok bérbeadása; ebédlőasztalok

bérbeadása; edények bérbeadása; székek és asztalok bérbeadása; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése;

ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése; teríték kölcsönzése; vendéglátó berendezések bérbeadása; alkoholos

italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások; bár

szolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói

szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető

ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre

készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel

előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek díszítése; ételek és italok biztosítása

bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok
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felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok

felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és

italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési,

melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; éttermek

[szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár

létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; italszolgáltatás biztosítása;

kávézói szolgáltatások; pultosszolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés

megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szolgáltatások

ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása);

vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; átmeneti szállások foglalása; foglalás panziókban; foglalási

szolgáltatások szállodákba; helyfoglalás szállodákban; hotelinformáció nyújtása weboldalon keresztül;

idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállás foglalása nyaralókban; ideiglenes szállásfoglalás;

ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; időszakos szállásfoglalással

kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások; információk biztosítása ideiglenes

szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel

kapcsolatosan az interneten keresztül; konzultációs szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban;

online információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban; online információnyújtás szállodai

foglalásokkal kapcsolatban; szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára;

szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás]; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás;

szállásinformációk biztosítása az interneten; szállásrendelési szolgáltatások; szállodai férőhely foglalás; szállodai

foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül; szállodai szobafoglalás,

szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szállodákkal kapcsolatos elektronikus információs

szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodákkal kapcsolatos információ nyújtása

weboldalon keresztül; szállodákkal kapcsolatos információk; szobafoglalás; szobafoglalás utazóknak;

szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások;

bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek elkészítésével

kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételrendelési szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási

szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi tájékoztató szolgáltatások; információs,

tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával kapcsolatban; tájékoztatás bárpultos

szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek

formájában; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén; szállodai szolgáltatások; üdülési

szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek biztosítása; üdülőhelyi szállások; catering szolgáltatások

ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel és ital catering; étel és ital catering

bankettekre; étel és ital catering koktélpartikra; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára;

ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára; éttermek

idegenforgalmi célokra; szállodai catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése; vendéglátás

 szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  240.215

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 02300

 ( 220 )  2022.09.07.

 ( 732 )  Inex-Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarszombatfa (HU)

 ( 740 )  Bodó Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Átmeneti pihenőhelyek biztosítása utasok részére; átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások kiadása;
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bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; elszállásolási szolgáltatások; helyszínek biztosítása

rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; ideiglenes elszállásolás biztosítása;

ideiglenes elszállásolások megszervezése; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes szobabérlés;

közösségi célú helyiségek bérbeadása; pavilonok kölcsönzése, bérbeadása; recepciós szolgáltatások ideiglenes

elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken

[kulcsátadás]; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása;

rendezvénysátrak bérbeadása; rendezvénysátrak kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szállás biztosítása klubok,

csoportok tagjainak; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista

szálláshelyek; szoba- és terembérlési szolgáltatások; szobák bérbeadása; szobák bérbeadása időszakos lakhatási

lehetőségként; üdülési szállás biztosítása; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; hotelszolgáltatások kiemelt

ügyfeleknek; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes szállásbiztosítás üdülő apartmanokban;

ideiglenes szállásbiztosítás nyaralókban; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; panziók;

kempingezési lehetőség biztosítása; kempingezési lehetőségek biztosítása; szállásbiztosítás nyaralók számára;

szállásszervezés turisták számára; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; szállásügynökségek [szállodák,

panziók]; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely

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

szállodakomplexumok; szállók, turistaszállók; üdülési szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek biztosítása;

üdülőhelyi szállások; bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges

alkalmakra; elhelyezés biztosítása ideiglenes munkákhoz; esküvői fogadások szervezése [helyszínek];

igazgatósági ülésekhez szükséges felszerelések biztosítása; kiállítási létesítmények biztosítása; kiállítási termek

bérbeadása; kiállítóhelyek biztosítása hotelekben; konferencia létesítmények biztosítása; konferenciatermek

biztosítása; közösségi központok biztosítása társasági összejövetelekhez és találkozókhoz; létesítmények

biztosítása konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; létesítmények biztosítása

vásárokhoz és kiállításokhoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; szakmai bemutatók,

kiállítások létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely biztosítás

találkozókhoz; termek kölcsönzése közösségi célokra; bárfelszerelések bérbeadása; belső berendezések

bérbeadása; beltéri székek bérbeadása; bútorok, abroszok és étkészletek bérbeadása; bútorok, abroszok,

étkészletek és felszerelések bérbeadása étel- és italszolgáltatáshoz; bútorok bérbeadása; ebédlőasztalok

bérbeadása; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése; székek és asztalok

bérbeadása; vendéglátó berendezések bérbeadása; alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások;

bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások;

borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára;

elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek;

elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői

fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek

díszítése; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok

felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok

felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és

italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési,

melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre;

ételkészítési szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az

engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához;

italszolgáltatás biztosítása; pultosszolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés

megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szolgáltatások

ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása);

vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; átmeneti szállások foglalása; foglalás panziókban; foglalási

szolgáltatások szállodákba; helyfoglalás szállodákban; hotelinformáció nyújtása weboldalon keresztül;

idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállás foglalása nyaralókban; ideiglenes szállásfoglalás;
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ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; időszakos szállásfoglalással

kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások; információk biztosítása ideiglenes

szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel

kapcsolatosan az interneten keresztül; konzultációs szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban;

online információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban; online információnyújtás szállodai

foglalásokkal kapcsolatban; szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára;

szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás]; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás;

szállásinformációk biztosítása az interneten; szállásrendelési szolgáltatások; szállodai férőhely foglalás; szállodai

foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül; szállodai szobafoglalás,

szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szállodákkal kapcsolatos elektronikus információs

szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodákkal kapcsolatos információ nyújtása

weboldalon keresztül; szállodákkal kapcsolatos információk; szobafoglalás; szobafoglalás utazóknak;

szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások;

telefonos hívóközpontok és segélyvonalak által biztosított tanácsadás az ideiglenes szállások terén; catering

szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel és ital catering; étel és ital

catering bankettekre; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára;

étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások

gyűlések helyszíneire; éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára;

szállodai catering szolgáltatások; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás szervezése születésnapi bulik

számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; étel- és italkészítéssel

kapcsolatos információnyújtás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételrendelési

szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése;

éttermi tájékoztató szolgáltatások; információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával

kapcsolatban; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás bárszolgáltatásokkal

kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás nyújtása éttermekkel kapcsolatban; tanácsadási

 szolgáltatások az étel és ital catering területén.

 ( 111 )  240.216

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 02180

 ( 220 )  2022.08.25.

 ( 732 )  ASIX DISTRIBUTION Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  szívedbe talál

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  240.217

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 02188

 ( 220 )  2022.08.26.

 ( 732 )  Balázs György Sándor, Budapest (HU)

 Topánka Szilárd Szabolcs, Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  41    Csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek

rendezése; diákok rekreációs, szabadidős tevékenységekben való részvételének megszervezése; élő előadásokkal

kapcsolatos szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [oktatás]; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és

tartása; létesítmények biztosítása kültéri szabadidős tevékenységekhez; létesítmények biztosítása játékos

vetélkedőkhöz; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős tevékenységekhez; mentorálás; oktatás és

tanítás; oktatási célú filmbemutatók; oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; rekreációs, szabadidős

klubszolgáltatások nyújtása; sport- és kulturális tevékenységek; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz;

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása

erőszakmentes önvédelmi rendszer bemutatása érdekében; gyakorlati képzés erőszakmentes önvédelmi rendszer

oktatása érdekében; know-how átadása (képzés); erőszakmentes önvédelmi rendszer oktatásának biztosítása;

 személyes oktatófórumok rendezése és levezetése.

 ( 111 )  240.218

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 00586

 ( 220 )  2022.02.28.

 ( 732 )  EARTHSMART LIFE LLC, Florida (US)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papírzacskók; papírzacskók csomagoláshoz; papírzsebkendők háztartási használatra; papírszalvéták; papír

alátétek; papír asztalterítők; selyempapír; papírzsebkendők, papírtörlők; papírtörölközők; papírtörlők tisztítási

célokra; egészségügyi papír, Wc-papír; rajzoláshoz használt vonalzók; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva

vagy anélkül; toalettkendők papírból; arctörlő kendők papírból; papír szemeteszsákok; papír szemeteszsákok

[háztartási használatra]; ajándékzacskók; papír kéztörlők; zsákok falevelek kidobásához; papírtasakok

csomagoláshoz; bélelt, párnázott papírzacskók; papírzacskók és zsákok; papírtáskák háztartási használatra;

papírból készült kendők kozmetikai használatra; ajándék táskák, szatyrok papírból; papír ajándékzacskók

borokhoz; papír ajándéktasakok, zacskók; papír bevásárlótáskák, szatyrok; asztalneműk papírból; papírból készült

vécécsésze-bélések; szemeteszsákok; illatosított papír fiók aljának bevonására; teafilterek gyártásához használt

papír; reklámkiadványok; bevásárló szatyor, táska; biológiailag lebomló papírból készült csomagolózacskók;

biológiailag lebomló műanyagból készült élelmiszerhulladék zsákok háztartási célra; biológiailag lebomló

papírpép alapú tárolók elvitelre felszolgált ételekhez; biológiailag lebomló műanyagból készült

csomagolózacskók; ajándékcímkék; ajándékdobozok; ajándékcsomagolók; karton ajándékdobozok;

 ajándékdobozok papírból; ajándék táskák, szatyrok papírból.

 18    Poggyász; bőröndök; hátizsákok, hátitáskák; babahordozó kenguruk; gurulós hátizsákok; hordozók

állatoknak [táskák]; sporttáskák, tornazsákok; esernyőtokok, huzatok; kerekes bőröndök; kártyatartók [bőráruk];

univerzális sporttáskák; univerzális hordtáskák; strandtáskák; övtáskák; oldaltáskák könyveknek;

névjegykártyatartók irattárcák formájában; vászon bevásárlótáskák; kabintáskák; talizmántartók (omamori-ire);

gyermek válltáskák; üresen értékesített kozmetikai táskák; postástáskák; vállon átvethető táskák;

pelenkázótáskák; kötéltáskák; málhazsákok; táskák légi utazáshoz; ruhatáskák utazáshoz; bőrből készült

ruhatáskák utazáshoz; vadásztáskák [vadászkellékek]; kulcstartó tokok; katonai oldalzsákok, málhazsákok; kötött

táskák, nem nemesfémből; bőrtáskák; bőrből készült táskák és pénztárcák; bőr bevásárlószatyrok; üresen árusított

sminktáskák; bevásárlóhálók; újrahasznosítható bevásárlótáskák; hátizsákok, iskolatáskák; satchel táskák;

iskolatáskák; üresen árusított férfi piperetáskák; cipőtáskák utazáshoz; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák;

válltáskák, tarisznyák; féloldalas hátizsákok; kis hátizsákok; kistáskák férfiaknak; kis bőröndök; ajándéktáskák;
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sporttáskák; utazáshoz használt ruhavédő tokok; textil bevásárlótáskák; üresen értékesített piperetáskák; üresen

árusított szerszámostáskák; hétvégi táskák; kerekekkel ellátott táskák; kerekes bevásárlótáskák, szatyrok;

oldalhordozó táskák csecsemők hordozására; csuklótáskák; piperecikkek szállítására szolgáló tisztasági táskák;

kézipoggyászok; pelenkatartó táskák; bőr pénztárcák; bokára erősíthető tárcák; csuklóra erősíthető tárcák;

hitelkártyatartók [levéltárcák]; kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; pénztárcák kártyatartóval; levéltárcák,

pénztárcák nemesfémből; bőrből készült hitelkártyatartó tárcák; ruhák állatoknak; pórázok kisállatoknak;

retikülök, kézitáskák; alkalmi kistáskák; kis retikülök; csuklóra rögzíthető pénztárcák; lánchálós erszények; bőr

pénztárcák aprópénz tárolásához; multifunkciós erszények, pénztárcák; nemesfém pénztárcák, erszények;

pénztárcaszíjak; kézitáskák; pénztárcák/erszények; övhöz erősíthető pénztárcák; kis erszények, pénztárcák;

neszesszerek; alkalmi táskák [clutch]; cipzáras táskák különböző méretekben; textil anyagokból, biológiailag

leomló anyagokból, természetes rostok felhasználásával készült anyagokból, polypropylene anyagokból,

 újrahasznosított anyagokból, tyvek anyagokból, természetes bőrből, műbőrből készült táskák.

 35    Online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; promóciós marketing;

reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; promóciós anyagok terjesztése; promóciós kampányok

kidolgozása; telefonon nyújtott promóciós szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások;

áruk leltározása; bemutatási szolgáltatások értékesítéshez; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus

eszközök segítségével, az úgynevezett teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is; eladó nélküli

kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai élelmiszerrel kapcsolatban; eladó nélküli kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai

itallal kapcsolatban; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; kozmetikai és szépségápolási

termékekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós

szolgáltatások; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; számítógépes hálózatok és

 weboldalak online reklámozása; kézitáskákkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  240.219

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 00587

 ( 220 )  2022.02.28.

 ( 732 )  EARTHSMART LIFE LLC, Florida (US)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papírzacskók; papírzacskók csomagoláshoz; papírzsebkendők háztartási használatra; papírszalvéták; papír

alátétek; papír asztalterítők; selyempapír; papírzsebkendők, papírtörlők; papírtörölközők; papírtörlők tisztítási

célokra; egészségügyi papír, Wc-papír; rajzoláshoz használt vonalzók; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva

vagy anélkül; toalettkendők papírból; arctörlő kendők papírból; papír szemeteszsákok; papír szemeteszsákok

[háztartási használatra]; ajándékzacskók; papír kéztörlők; zsákok falevelek kidobásához; papírtasakok

csomagoláshoz; bélelt, párnázott papírzacskók; papírzacskók és zsákok; papírtáskák háztartási használatra;

papírból készült kendők kozmetikai használatra; ajándék táskák, szatyrok papírból; papír ajándékzacskók

borokhoz; papír ajándéktasakok, zacskók; papír bevásárlótáskák, szatyrok; asztalneműk papírból; papírból készült

vécécsésze-bélések; szemeteszsákok; illatosított papír fiók aljának bevonására; teafilterek gyártásához használt

papír; reklámkiadványok; bevásárló szatyor, táska; biológiailag lebomló papírból készült csomagolózacskók;

biológiailag lebomló műanyagból készült élelmiszerhulladék-zsákok háztartási célra; biológiailag lebomló

papírpép alapú tárolók elvitelre felszolgált ételekhez; biológiailag lebomló műanyagból készült

csomagolózacskók; ajándékcímkék; ajándékdobozok; ajándékcsomagolók; karton ajándékdobozok;

ajándékdobozok papírból; textil anyagokból, biológiailag leomló anyagokból, természetes rostok felhasználásával
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készült anyagokból, polypropylene anyagokból, újrahasznosított anyagokból, tyvek anyagokból, természetes

 bőrből, műbőrből készült táskák.

 18    Poggyász; bőröndök; hátizsákok, hátitáskák; babahordozó kenguruk; gurulós hátizsákok; hordozók

állatoknak [táskák]; sporttáskák, tornazsákok; esernyőtokok, huzatok; kerekes bőröndök; kártyatartók [bőráruk];

univerzális sporttáskák; univerzális hordtáskák; strandtáskák; övtáskák; oldaltáskák könyveknek;

névjegykártyatartók irattárcák formájában; vászon bevásárlótáskák; kabintáskák; talizmántartók (omamori-ire);

gyermek válltáskák; üresen értékesített kozmetikai táskák; postástáskák; vállon átvethető táskák;

pelenkázótáskák; kötéltáskák; málhazsákok; táskák légi utazáshoz; ruhatáskák utazáshoz; bőrből készült

ruhatáskák utazáshoz; vadásztáskák [vadászkellékek]; kulcstartó tokok; katonai oldalzsákok, málhazsákok; kötött

táskák, nem nemesfémből; bőrtáskák; bőrből készült táskák és pénztárcák; bőr bevásárlószatyrok; üresen árusított

sminktáskák; bevásárlóhálók; újrahasznosítható bevásárlótáskák; hátizsákok, iskolatáskák; satchel táskák;

iskolatáskák; üresen árusított férfi piperetáskák; cipőtáskák utazáshoz; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák;

válltáskák, tarisznyák; féloldalas hátizsákok; kis hátizsákok; kistáskák férfiaknak; kis bőröndök; ajándéktáskák;

sporttáskák; utazáshoz használt ruhavédő tokok; textil bevásárlótáskák; üresen értékesített piperetáskák; üresen

árusított szerszámostáskák; hétvégi táskák; kerekekkel ellátott táskák; kerekes bevásárlótáskák, szatyrok;

oldalhordozó táskák csecsemők hordozására; csuklótáskák; piperecikkek szállítására szolgáló tisztasági táskák;

kézipoggyászok; pelenkatartó táskák; bőr pénztárcák; bokára erősíthető tárcák; csuklóra erősíthető tárcák;

hitelkártyatartók [levéltárcák]; kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; pénztárcák kártyatartóval; levéltárcák,

pénztárcák nemesfémből; bőrből készült hitelkártyatartó tárcák; pénztárcák/erszények; övhöz erősíthető

pénztárcák; kis erszények, pénztárcák; neszesszerek; alkalmi táskák[clutch]; retikülök, kézitáskák; alkalmi

kistáskák; kis retikülök; csuklóra rögzíthető pénztárcák; lánchálós erszények; bőr pénztárcák aprópénz

tárolásához; multifunkciós erszények, pénztárcák; nemesfém pénztárcák, erszények; pénztárcaszíjak; kézitáskák;

 ruhák állatoknak; pórázok kisállatoknak; cipzáras táskák különböző méretekben.

 ( 111 )  240.220

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 02176

 ( 220 )  2022.08.25.

 ( 732 )  Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  HONTVÁRI ÉS TÁRSA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; taxi szolgáltatások.

 ( 111 )  240.221

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 01186

 ( 220 )  2022.05.03.

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

 ( 740 )  Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; szájhigiéniás készítmények, testápoló, bőr-, szem- és

 körömápoló készítmények; rágható fogkrémek; rágható fogtisztító készítmények.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; higiéniai készítmények gyógyászati

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; fogászati készítmények és termékek és orvosi fogtisztító készítmények;

 fogászati kerámia.

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

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

segédeszközök; sebészeti készülékek és eszközök fogorvosi használatra; protézisek és mesterséges

implantátumok; sebészeti kezelésre szolgáló protézisek; mesterséges sebészeti implantátumok; műtéti

felhasználásra szolgáló transzplantátumok; mesterséges anyagokból készült sebészeti implantátumok;

mesterséges végtagok, szemek és fogak; mesterséges szervek és implantátumok; fogászati felhasználásra szolgáló

protézisek; fogászati protézisek; fogászati protézisek alkatrészei; fogpótlások; implantátumok [protézisek];

fogászatban használatos implantátumok [műfogsor]; beültethető mesterséges testrészek; beültethető műfogsorok;

beültetett műfogsorok; műállkapocs; műfogak; mesterséges fogrészek; nagy szilárdságú porcelánból készült, a

zománcszerkezethez rögzíthető műfogsorok; nagy szilárdságú porcelánból készült, a dentinszerkezethez

rögzíthető műfogsorok teljesen felújított koronaként és részlegesen felújított koronaként; inlay formájában készült

műfogsorok; fogpótlások inlay formájában; az állcsontba ültethető protézisek; protézisek; mesterséges

anyagokból készült fogászati implantátumok; fogsapkák; mesterséges anyagokból készült implantátumok;

csontsebészeti implantátumok; arcsebészeti implantátumok [protézisek]; arc- és állcsontsebészeti implantátumok

[protézisek]; csontpótló implantátumok [protézisek]; csontpótlók; csontpótlók sebészeti célokra;

csontimplantátumok; csontimplantátumok mesterséges anyagokból; csontprotézisek; mesterséges sebészeti

implantátumok; mesterséges arcrészek; mesterséges implantátumok; orvosi implantátumok; fogászati készülékek;

fogászati hidak; fogászati sapkák; fogászati koronák; fogbetét; fogászati felépítmények; fogászati célú

implantációs hidak; fogászati implantátumok; fogszabályozó sín, csiszoló sín, funkcionális sín és fogkorrekciós

 sín; hajprotézisek.

  21    Fogtisztító cikkek; fogkefék; elektromos fogkefék; fogselyem.

 40    Fogpótlások és fogpótlások speciális gyártása; fogpótlások egyedi gyártása; implantátumok formázása az

emberi test számára; implantátummodellek formázása az emberi test számára; fogtechnikusi szolgáltatások,

protézisek és mesterséges implantátumok, sebészeti kezelésre szolgáló protézisek, mesterséges sebészeti

implantátumok, sebészeti célú transzplantátumok, mesterséges anyagokból készült sebészeti implantátumok,

művégtagok, műszemek, műfogak, műszervek és implantátumok, fogászati célú protézisek, fogászati protézisek,

fogpótlások, fogpótlások részeinek, fogsorok részeinek, implantátumok fogászati műtétekhez [fogpótlások],

implantátumok [fogpótlások], implantátumok fogászatban való használatra [fogpótlások], beültethető mesterséges

testrészek, beültethető fogpótlások, beültetett fogpótlások, műállkapocs, műfogak, műfogrészek, nagy szilárdságú

porcelánból készült fogpótlások a zománcszerkezethez való rögzítéshez, nagy szilárdságú porcelánból készült

fogpótlások a dentinszerkezethez való rögzítéshez, teljes korona felújítás formájában készült fogpótlások,

fogpótlás részleges korona felújítás formájában, protézisek inlayek formájában, fogpótlás inlayek formájában,

állcsontba ültethető protézisek, protetikai implantátumok, mesterséges anyagból készült fogászati implantátumok,

fogsapkák, mesterséges anyagból készült implantátumok, implantátumok csontsebészethez, implantátumok

arcsebészetben való használatra [protézis], implantátumok szájsebészetben való használatra [protézis],

implantátumok csontbeültetéshez [protézis], csontpótlók, sebészeti célú csontpótlók, csontimplantátumok,

mesterséges anyagokból készült csontimplantátumok, csontprotézisek, mesterséges sebészeti implantátumok,

mesterséges arcrészek, mesterséges implantátumok, orvosi implantátumok, fogászati készülékek, fogászati hidak,

fogászati sapkák, fogászati koronák, fogbetét, implantációs felépítmények, fogászati célú implantációs hidak,

fogászati implantátumok, fogszabályozó sínek, fogászati sínek, csiszoló sínek, funkcionális sínek és

 fogkorrekciós sínek gyártása és előállítása.

 44    Orvosi szolgáltatások; egészségügyi és szépségápolási szolgáltatások emberek számára; művégtagok

felhelyezése; protézisek felhelyezése; orvosi ellátás; orvosi tanácsadás; sebészeti tanácsadás; protetikai

implantátumokkal kapcsolatos tanácsadás; sebészeti kezelési szolgáltatások; orvosi vizsgálatok elvégzése; orvosi

kezelések elvégzése; művégtagok, protetikai eszközök és protézisek beültetése; orvosi jelentések készítése;
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egészségügyi orvosi szakvélemények készítése; orvosi kérdésekkel kapcsolatos jelentések készítése; orvosi

információk nyújtása; egyéni orvosi tanácsadás betegeknek; orvosi tanácsadás; orvosi laboratóriumi

szolgáltatások betegektől származó minták elemzésére; szájsebészeti szolgáltatások; plasztikai sebészet és

kozmetikai sebészet; kozmetikai sebészet; szépészeti sebészet; orvosi célú röntgenvizsgálat; orvosi célú

ultrahang-szolgáltatás; emberi szövet vizsgálata orvosi kezelés céljából; hajbeültetés; hajátültetés; fogorvosi

szolgáltatások, fogfehérítés, lámpás (flash) fogfehérítés, furnér behelyezése, szuvasodás

eltávolítása/töméskezelés, fogpótlás, tömések cseréje, sínterápia bruxizmus esetén, harapásemelés mély

harapásból eredő temporomandibuláris ízületi rendellenességek esetén, fogszabályozás, foghigiéniai és megelőző

fogászati tanácsadás, sínterápia; fogpótlások beillesztése; orvosi szájápolás; fogászati tanácsadás; fogfehérítés,

gyorsfehérítés, rendelői fogfehérítés; dentálhigiénikus szolgáltatásai; fogszabályozási szolgáltatások; fogászati

implantátumokkal kapcsolatos szolgáltatások; fogászati gyökérkezelés; drágakövek fogsorba illesztése;

kozmetikai fogászati kezelések; fluoridos fogászati kezelések; fogászati tanácsadás; fogászati ellátás; fogászati

szolgáltatások; fogászati fájdalomcsillapítás [szedáció]; fogtisztítás, professzionális fogtisztítás; fogászattal

kapcsolatos tájékoztatás; fogászati laboratóriumi szolgáltatások; dentállaboratóriumi szolgáltatások; orvosi és

sebészeti szolgáltatások, rádiófrekvenciás kezelés Vivace-vel, mezoterápia, PRP-terápia, vámpír terápia,

botulinum toxin terápia, cérnabeültetés, bőrfeszesítés, hajgyökérkezelés, hajgyökérkezelés PRP-vel, lézeres

kezelés, arcplasztika, szemhéjplasztika felső/alsó szemhéj, szemhéjfelvarrás felső/alsó szemhéj, homlokfelvarrás,

arcfelvarrás, szemöldökfelvarrás, fülplasztika, nyakplasztika, nem biztonságos bőrelváltozások eltávolítása,

hegkorrekció, hajbeültetés, lifting, ránctalanítás, csontpótlás, szájsebészet, fogmegőrző műtéti intézkedések,

fogeltávolítás, parodontális műtéti intézkedések, protézis előtti műtétek, szeptikus sebészet, parodontális sebészet,

szájüregi betegségek és sérülések sebészeti kezelése, a szájpadlás és a szájüreg - beleértve a nyelvet, az arcot, az

ajkakat és a szomszédos garatot és nyálmirigyeket - daganatainak vagy rendellenességeinek sebészeti kezelése,

állkapocsműtétek, botulinum toxin terápia a bruxizmus/hipertrófiás rágóizmok migrén, depresszió kezelésére,

csontrekonstrukció a felső és alsó állkapocsban, kóros csontelváltozások eltávolítása, interdiszciplináris

dysgnathia-sebészet/repozíciós oszteotómia (sebészi segédfogszabályozás), az állcsontok és az állkapocscsontok

és az arcüreg sebészeti kezelése, betegségek, sérülések, törések, daganatok és elváltozások sebészeti kezelése,

 implantátumok, fogászati implantátumok beültetése.

 ( 111 )  240.222

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 01979

 ( 220 )  2022.07.28.

 ( 732 )  PROP-R-TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság, Tiszabábolna (HU)

 ( 740 )  Dr. Pintér Zsófia Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka földrazi jelzés termékleírásának megfelelő gyümölcspárlatok.

  39    Ital [szeszesital] forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  240.223

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 02251

 ( 220 )  2022.08.31.

 ( 732 )  Fábián Anita, Sopron (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  240.224

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 02391

 ( 220 )  2022.09.15.

 ( 732 )  Sole-Mizo Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek.

 ( 111 )  240.225

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 02392

 ( 220 )  2022.09.15.

 ( 732 )  Magyar Mozi TV Broadcasting 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

hirdetési felületek 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 reklámok

 gyártása; 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

televízió sugárzás; 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 keresztül történő közvetítése; televízióműsorok terjesztése kábelösszeköttetés

által; TV programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatás; televíziós információközlés;

televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok közvetítése;

televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatás; televízióműsorok továbbítása, közvetítése

műholdon keresztül; televízióműsorok 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-
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és vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós műsorok formájában;

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.

 ( 111 )  240.226

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 02393

 ( 220 )  2022.09.14.

 ( 732 )  Csorba Anita, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  INSPIKID

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

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

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

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

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

 ( 111 )  240.227

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 02394

 ( 220 )  2022.09.16.

 ( 732 )  Sárga-Taxi Trade 2015 Kft., Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Dr. Borbás Péter Ferenc, Dunaújváros

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás.

 ( 111 )  240.228

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 02396

 ( 220 )  2022.09.16.

 ( 732 )  ITV Studios Limited, London (GB)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Audio és videofelvételek és letöltések; rögzített televíziós műsorok; televízióban, rádióban, elektronikus
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mobil eszközökön és számítógépeken történő közvetítésre vagy egyéb továbbításra szánt rögzített műsorok;

letölthető médiatartalom, beleértve videókat és filmeket, televíziós műsorokat, számítógépes játékokat, zenét,

képeket és telefoncsengőhangokat, amelyeket interneten, telefonvonalon, vezeték nélküli kábeles, műholdas vagy

földfelszíni műsorszóró szolgáltatáson keresztül nyújtanak; letölthető podcast-ok; előreprogramozott lemezek,

műsoros CD-lemezek és DVD-k; letölthető online plakátok, fényképek, képek, cikkek, utalványok és jegyek;

számítógépes programok és mobilapplikációk interaktív televízióhoz és interaktív játékokhoz és/vagy

vetélkedőkhöz; játékszoftverek; interaktív videojáték programok; virtuális valóság játékszoftver és hardver;

számítógépes és mobil applikációs kvízszoftver; szoftverek játéktermi videojáték-gépekhez; letölthető virtuális

termékek online virtuális világokban való használatra, nevezetesen számítógépes programok, amelyek lábbeliket,

ruházatot, fejfedőket, szemüvegeket, fürdőruhákat, táskákat, műalkotásokat, játékokat, kozmetikumokat,

piperecikkeket, parfümöket, vizes palackokat és törölközőket tartalmaznak online és online virtuális világokban

való használatra; gyűjthető digitális tárgyak, mint digitális anyagok; digitális tokenek, mint digitális anyagok;

digitális anyagokat képező nem helyettesíthető tokenek (NFT-k); fogadó szoftverek; letölthető fogadó szoftverek;

letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus könyvek és magazinok; letölthető

szórakoztató elektronikus hírlevelek; hangoskönyvek; elektronikus könyvek; fejhallgatók; mobiltelefonokhoz

kialakított tokok; kiugró, rögzíthető mobiltelefon-tartók; a fent említett áruk alkatrészei és tartozékai;

 légzőmaszkok.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások

televízióműsorok, kábeltelevíziós, műholdas és internetes műsorok formájában; szórakoztatás folyamatosan zajló

vetélkedők formájában; vetélkedőkhöz kapcsolódó szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások

interaktív televízióműsorok formájában; interaktív szórakoztatási szolgáltatás mobiltelefon használatával;

szórakoztatási szolgáltatás virtuálisvalóság élmény és virtuálisvalóság játék formájában; televíziós show-műsor

készítés, bemutatás, DVD- és CD-ROM filmgyártás, video- és DVD-filmgyártás és bemutatása; televíziós,

kábeltelevíziós, műholdas és internetes műsorok készítése és bemutatása; televíziós, kábeltelevíziós, műholdas és

internetes műsorok, valamint filmek, hangfelvételek, videófelvételek és DVD-k készítése, bemutatása, terjesztése

és kölcsönzése; a metaverzumon belül nyújtott szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen online, nem letölthető

virtuális lábbelik, ruházat, fejfedők, szemüvegek, fürdőruhák, táskák, művészeti tárgyak, játékok, kozmetikumok,

piperecikkek, parfümök, vizes palackok és törölközők, digitális animált és nem animált minták és karakterek,

avatárok, digitális kinézetek biztosítása virtuális környezetben való használatra; a szórakoztatással kapcsolatos,

számítógépes adatbázisból online vagy az internetről, illetve távközlési műholdon, mikrohullámú vagy más

elektronikus, digitális vagy analóg médián keresztül nyújtott információk, oktatási, kulturális vagy szórakoztató

célú rendezvények szervezése, gyártása és bemutatása; elektronikus játék szolgáltatások, beleértve az online vagy

globális számítógépes hálózat segítségével biztosítottakat is; szerencsejátékok; online játékszolgáltatások;

elektronikus szerencsejáték- és szerencsejáték-szolgáltatások, beleértve az online, közösségi hálózatokon vagy

globális számítógépes hálózaton keresztül nyújtott játékokat is; játékszolgáltatások; szórakoztatási célú

szolgáltatások szervezése; versenyek, vetélkedők, játékok, játék show-k, kvízek, vidám rendezvények, kiállítások,

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

szervezése, gyártása és bemutatása; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások

útján; szórakoztató és oktatási szolgáltatások elektronikus médiumok, multimédiás tartalmak, videók, filmek,

képek, szövegek, fotók, játékok, felhasználók által generált tartalmak, hanganyagok és információk feltöltése,

letöltése, rögzítése, közzététele, megjelenítése, szerkesztése, lejátszása, streaming, megtekintése, előnézete,

megjelenítése, címkézése, blogolása, megosztása, manipulálása, terjesztése, közzététele, reprodukálása által az

interneten vagy más számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; szórakoztatás podcaston keresztül;

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

kiadványok kiadása és szolgáltatása, beleértve az elektronikus könyveket, újságokat, magazinokat (folyóiratokat),

képregényeket, folyóiratokat (kiadványokat), könyveket, felhasználói kézikönyveket, oktató- és tananyagokat;

online nem letölthető videoklipek és egyéb multimédiás digitális tartalmak nyújtása, amelyek hangot, videót,

grafikát és/vagy szöveget tartalmaznak egy aktuális televíziós sorozatból vagy ahhoz kapcsolódóan; bármely fent
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 említett szolgáltatással kapcsolatos információs és tanácsadási szolgáltatások.

 ( 111 )  240.229

 ( 151 )  2023.03.06.

 ( 210 )  M 22 02397

 ( 220 )  2022.09.16.

 ( 732 )  ITV Studios Limited, London (GB)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Audio és videofelvételek és letöltések; rögzített televíziós műsorok; televízióban, rádióban, elektronikus

mobil eszközökön és számítógépeken történő közvetítésre vagy egyéb továbbításra szánt rögzített műsorok;

letölthető médiatartalom, beleértve videókat és filmeket, televíziós műsorokat, számítógépes játékokat, zenét,

képeket és telefoncsengőhangokat, amelyeket interneten, telefonvonalon, vezeték nélküli kábeles, műholdas vagy

földfelszíni műsorszóró szolgáltatáson keresztül nyújtanak; letölthető podcast-ok; előreprogramozott lemezek,

műsoros CD-lemezek és DVD-k; letölthető online plakátok, fényképek, képek, cikkek, utalványok és jegyek;

számítógépes programok és mobilapplikációk interaktív televízióhoz és interaktív játékokhoz és/vagy

vetélkedőkhöz; játékszoftverek; interaktív videojáték programok; virtuális valóság játékszoftver és hardver;

számítógépes és mobil applikációs kvízszoftver; szoftverek játéktermi videojáték-gépekhez; letölthető virtuális

termékek online virtuális világokban való használatra, nevezetesen számítógépes programok, amelyek lábbeliket,

ruházatot, fejfedőket, szemüvegeket, fürdőruhákat, táskákat, műalkotásokat, játékokat, kozmetikumokat,

piperecikkeket, parfümöket, vizes palackokat és törölközőket tartalmaznak online és online virtuális világokban

való használatra; gyűjthető digitális tárgyak, mint digitális anyagok; digitális tokenek, mint digitális anyagok;

digitális anyagokat képező nem helyettesíthető tokenek (NFT-k); fogadó szoftverek; letölthető fogadó szoftverek;

letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus könyvek és magazinok; letölthető

szórakoztató elektronikus hírlevelek; hangoskönyvek; elektronikus könyvek; fejhallgatók; mobiltelefonokhoz

kialakított tokok; kiugró, rögzíthető mobiltelefon-tartók; a fent említett áruk alkatrészei és tartozékai;

 légzőmaszkok.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások

televízióműsorok, kábeltelevíziós, műholdas és internetes műsorok formájában; szórakoztatás folyamatosan zajló

vetélkedők formájában; vetélkedőkhöz kapcsolódó szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások

interaktív televízióműsorok formájában; interaktív szórakoztatási szolgáltatás mobiltelefon használatával;

szórakoztatási szolgáltatás virtuálisvalóság élmény és virtuálisvalóság játék formájában; televíziós show-műsor

készítés, bemutatás, DVD- és CD-ROM filmgyártás, video- és DVD-filmgyártás és bemutatása; televíziós,

kábeltelevíziós, műholdas és internetes műsorok készítése és bemutatása; televíziós, kábeltelevíziós, műholdas és

internetes műsorok, valamint filmek, hangfelvételek, videófelvételek és DVD-k készítése, bemutatása, terjesztése

és kölcsönzése; a metaverzumon belül nyújtott szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen online, nem letölthető

virtuális lábbelik, ruházat, fejfedők, szemüvegek, fürdőruhák, táskák, művészeti tárgyak, játékok, kozmetikumok,

piperecikkek, parfümök, vizes palackok és törölközők, digitális animált és nem animált minták és karakterek,

avatárok, digitális kinézetek biztosítása virtuális környezetben való használatra; a szórakoztatással kapcsolatos,

számítógépes adatbázisból online vagy az internetről, illetve távközlési műholdon, mikrohullámú vagy más

elektronikus, digitális vagy analóg médián keresztül nyújtott információk, oktatási, kulturális vagy szórakoztató

célú rendezvények szervezése, gyártása és bemutatása; elektronikus játék szolgáltatások, beleértve az online vagy

globális számítógépes hálózat segítségével biztosítottakat is; szerencsejátékok; online játékszolgáltatások;

elektronikus szerencsejáték- és szerencsejáték-szolgáltatások, beleértve az online, közösségi hálózatokon vagy

globális számítógépes hálózaton keresztül nyújtott játékokat is; játékszolgáltatások; szórakoztatási célú

szolgáltatások szervezése; versenyek, vetélkedők, játékok, játék show-k, kvízek, vidám rendezvények, kiállítások,
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show-k, roadshow-k, színpadi rendezvények, színházi előadások, koncertek, élő előadások és közönségtalálkozók

szervezése, gyártása és bemutatása; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások

útján; szórakoztató és oktatási szolgáltatások elektronikus médiumok, multimédiás tartalmak, videók, filmek,

képek, szövegek, fotók, játékok, felhasználók által generált tartalmak, hanganyagok és információk feltöltése,

letöltése, rögzítése, közzététele, megjelenítése, szerkesztése, lejátszása, streaming, megtekintése, előnézete,

megjelenítése, címkézése, blogolása, megosztása, manipulálása, terjesztése, közzététele, reprodukálása által az

interneten vagy más számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; szórakoztatás podcaston keresztül;

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

kiadványok kiadása és szolgáltatása, beleértve az elektronikus könyveket, újságokat, magazinokat (folyóiratokat),

képregényeket, folyóiratokat (kiadványokat), könyveket, felhasználói kézikönyveket, oktató- és tananyagokat;

online nem letölthető videoklipek és egyéb multimédiás digitális tartalmak nyújtása, amelyek hangot, videót,

grafikát és/vagy szöveget tartalmaznak egy aktuális televíziós sorozatból vagy ahhoz kapcsolódóan; bármely fent

 említett szolgáltatással kapcsolatos információs és tanácsadási szolgáltatások.

 ( 111 )  240.230

 ( 151 )  2023.03.06.

 ( 210 )  M 22 02399

 ( 220 )  2022.09.18.

 ( 732 )  dr. Csanády-Varga Zsuzsanna Csilla, Budapest (HU)

 ( 541 )  ILZSU

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

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

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  240.231

 ( 151 )  2023.03.06.

 ( 210 )  M 22 02400

 ( 220 )  2022.09.18.

 ( 732 )  dr. Csanády-Varga Zsuzsanna Csilla, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
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használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  240.232

 ( 151 )  2023.02.28.

 ( 210 )  M 22 02401

 ( 220 )  2022.09.19.

 ( 732 )  Goodwill Pharma Zrt., Szeged (HU)

 ( 541 )  BRILLATON

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  240.233

 ( 151 )  2023.02.28.

 ( 210 )  M 22 02539

 ( 220 )  2022.09.30.

 ( 732 )  SOLIN Agrisolar Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés.

 ( 111 )  240.234

 ( 151 )  2023.02.27.

 ( 210 )  M 22 02540

 ( 220 )  2022.09.30.

 ( 732 )  Vitee Kereskedelmi és Tanácsadó Betéti Társaság, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MONOSCULPT

 ( 511 )  44    Fényterápiás szolgáltatások; fogyással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fogyókúrás programok

tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; fogyókúrás programokkal kapcsolatos szolgáltatások; gyógyászati és

egészségügyi klinikai szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; orvosi, egészségügyi

szolgáltatások biztosítása; orvosi kezelési szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; testsúlycsökkentési

szolgáltatások; testsúlyszabályozással kapcsolatos kezelés; bőrgyógyászati szolgáltatások; bőrproblémák

kezeléséhez kapcsolódó bőrgyógyászati szolgáltatások; lökéshullám-terápia; sebészeti kezelési szolgáltatások;

sebészeti eszközökhöz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; arcápolási szolgáltatások; bőrápolási szolgáltatások;

bőrápolással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; injekciós
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feltöltőkezelések kozmetikai célokra; karcsúsító kezelések; karcsúsító szalonok szolgáltatásai; kollagénindukciós

kezelési szolgáltatások [mikro-needling]; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; kozmetikai arckezelés;

kozmetikai arckezelési szolgáltatások; kozmetikai elektrolízis; kozmetikai lézeres bőrkezelés; kozmetikai

szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások;

kozmetikai testápoló szolgáltatások; kozmetikai és plasztikai sebészeti klinikai szolgáltatások; kozmetikával

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kozmetikai vizsgálat; lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés; lézeres

szőrtelenítési szolgáltatások; narancsbőr-kezelési szolgáltatások; narancsbőr [cellulitisz] eltávolításával

kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások; szépségápolás; szépségápolás emberek részére; szépségápolási

kezelések; szépségápolási tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; szépségápolással

kapcsolatos tanácsadás; szépségszalonok; szépségszalon szolgáltatások; szőrtelenítés elektrolízissel; szőrtelenítő

kezelések; szőrtelenítő szolgáltatások embereknek; zsírlebontással kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások;

visszerek kozmetikai lézerkezelése; visszerek lézeres eltávolítása; vérkeringés javításával kapcsolatos egyéni

gyógyászati szolgáltatások; végleges szőrtelenítési és szőrcsökkentő szolgáltatások; egészségügyi berendezések

kölcsönzése; bőrápoló berendezések kölcsönzése; emberi higiéniai és szépségápolási berendezések bérbeadása;

emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; orvosi diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés];

 diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi vizsgálatok; regeneráló orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  240.235

 ( 151 )  2023.02.28.

 ( 210 )  M 22 02184

 ( 220 )  2022.08.26.

 ( 732 )  Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  HONTVÁRI ÉS TÁRSA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  37    Járművek karbantartása.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; taxi szolgáltatások.

 ( 111 )  240.239

 ( 151 )  2023.02.28.

 ( 210 )  M 22 02086

 ( 220 )  2022.08.12.

 ( 732 )  Major Zoltán, Szeged (HU)

 Szabó Szilárd Balázs, Gödöllő (HU)

 Raj Péter, Csemő (HU)

 ( 740 )  Raj Péter, Csemő

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Növénytermesztési szolgáltatások.

 ( 111 )  240.240

 ( 151 )  2023.02.28.
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 ( 210 )  M 22 00414

 ( 220 )  2022.02.11.

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

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  240.241

 ( 151 )  2023.02.28.

 ( 210 )  M 22 02280

 ( 220 )  2022.09.05.

 ( 732 )  Ungvárszki Bence, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Más forgalmazók áruinak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen

megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása,

lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen

 forgalmazók szolgáltatásait.

 ( 111 )  240.242

 ( 151 )  2023.02.28.

 ( 210 )  M 22 02278

 ( 220 )  2022.09.05.

 ( 732 )  Diverzum Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Alsóörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Tanács Ügyvédi Iroda, Szeged

  
( 546 )

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

 ( 111 )  240.243

 ( 151 )  2023.02.28.

 ( 210 )  M 22 02428

 ( 220 )  2022.09.20.

 ( 732 )  Bánfalvi Zoltán Péter, Komárom (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BACKERFIELD

 ( 511 )  30    Rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények;

 cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények.

 ( 111 )  240.244

 ( 151 )  2023.02.28.

 ( 210 )  M 22 02282

 ( 220 )  2022.09.05.

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

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Ajándék táskák, szatyrok papírból; ajándékcímkék; ajándékdobozok; ajándékkuponok, ajándékutalványok;
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ajándékutalványok; asztali határidőnaplók; asztali irattartó állványok; asztalneműk papírból; borítékok; ceruzák;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nyomtatott brossúrák; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott hirdetések; nyomtatott horoszkópok;

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

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

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

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

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

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

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

 képsorok [nyomtatott anyagok]; újságok; újságpapír.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; harmadik fél formatervezési mintáinak

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

promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak

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

keresztül történő reklámozása; harmadik felek előre fizetett kártyáinak kiskereskedelmi forgalmazása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és
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magazinokban; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások;

hirdetési szolgáltatások részvényekhez és más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek

népszerűsítésére; hirdetési szolgáltatások az egészségügyi problémák tudatosításának elősegítésére; hirdetési

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

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

hűségprogramok szervezése ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra; interneten használható

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

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

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

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

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

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

médiacsomagokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; médiakapcsolati szolgáltatások; nyereményjátékok,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bérbeadása brosúrákban; reklámhirdetések megjelentetése; reklámhirdetések terjesztése; reklámkampányok

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

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

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

bannerekkel; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését

nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében;

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

promóciós szolgáltatások; reklámozási és promóciós szolgáltatások; reklámprospektusok terjesztése;

reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; reklámszórólapok terjesztése;

reklámszövegek írása; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek megjelentetése;

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

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

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

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

újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések intézése;
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újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; üzleti- és piackutatás; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-,

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

 célokra.

 ( 111 )  240.245

 ( 151 )  2023.02.28.

 ( 210 )  M 22 02426

 ( 220 )  2022.09.20.

 ( 732 )  Szerelvénybolt Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Terralux

 ( 511 )  9    Napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez.

 11    Elektromos fűtőberendezések; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkészülékek; fűtőberendezések; radiátorok,

elektromos; hőszivattyúk, hőpumpák; hővisszanyerő berendezések; légkondicionáló berendezések;

 légkondicionálók; napkollektorok [fűtés].

 ( 111 )  240.246

 ( 151 )  2023.02.28.

 ( 210 )  M 22 02279

 ( 220 )  2022.09.05.

 ( 732 )  PIXIANG HUANG, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Czupor Hajnalka, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  240.247

 ( 151 )  2023.02.28.

 ( 210 )  M 22 01702

 ( 220 )  2022.06.30.

 ( 732 )  LOUIS VUITTON MALLETIER, Paris (FR)

 ( 300 )  4833791 2022.01.13. FR

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftver; letölthető számítógépes fájlok, amelyek virtuális árukat, helyszíneket vagy karaktereket

tartalmaznak online és virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben való használatra; digitális

gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok online és virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben

való használatra; letölthető virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság játékszoftver; letölthető elektronikus
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játékszoftver; letölthető szoftver tranzakciók kezelésére blokklánc-technológiával; letölthető számítógépes

szoftver virtuális áruk, helyszínek vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok

kereskedelmére, cseréjére, megosztására, megtekintésére, tárolására és kezelésére; letölthető számítógépes

szoftver virtuális árukkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető

zsetonokkal; letölthető mobilalkalmazások; letölthető mobilalkalmazások virtuális áruk, helyszínek vagy

karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok kereskedelmére, megtekintésére, tárolására

és kezelésére; nem helyettesíthető zsetonok (NFT-k) és egyéb alkalmazás-zsetonok; virtuális javak, helyszínek

vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok hardveres tárcája; virtuális, kiterjesztett

vagy kevert valóság fejhallgató; letölthető virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság játékszoftverek; letölthető

elektronikus játékszoftverek; letölthető virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság szoftverek; letölthető szoftver a

virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság online vagy offline környezetében animált vagy nem animált képek,

videók, szövegek és hanganyagok létrehozására, előállítására, módosítására, kereskedelmére, cseréjére,

megosztására; letölthető szoftver közösségi hálózatépítésre és online közösségekkel való interakcióra és virtuális,

kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben; letölthető szoftver multimédiás szórakoztató tartalmak elérésére;

letölthető számítógépes szoftver virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezethez való hozzáférés

biztosítására; letölthető szoftver virtuális áruk, órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok,

sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők,

bútorok, műalkotások, karakterek, avatárok, helyszínek, digitális borítások és bőrök online vagy offline virtuális,

kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben történő létrehozására, előállítására, módosítására, elérésére,

megtekintésére, használatára, kereskedésére, cseréjére, megosztására; letölthető kriptográfiai kulcsok kriptovaluta

fogadására és elköltésére; hardvertárcák; virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság szemüvegek és lencsék; 3D

szemüvegek, okosszemüvegek; letölthető szoftverek és számítógépes platformok letölthető szoftverek formájában

a virtuális javak, helyek vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök vagy nem helyettesíthető zsetonok online vagy

offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben történő elérésére, megvásárlására, bérlésére,

megosztására, cseréjére, létrehozására, megtekintésére, kezelésére, működtetésére, használatára és interakciójára;

biztonsági zsetonok [titkosító eszközök]; érzékelőkkel ellátott kesztyűk; virtuális valóság kesztyűk; hologramok;

 holografikus képek; holografikus filmek; holografikus nyomatok; holografikus képernyők; okosórák.

 35    Virtuális órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak,

gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek vagy

helyszínek, digitális gyűjtőeszközök vagy nem helyettesíthető zsetonok online kiskereskedelmi értékesítése vagy

bérbeadása virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben; virtuális órák, ékszerek, szemüvegek,

parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat,

lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek vagy helyszínek, digitális gyűjtőeszközök vagy

nem helyettesíthető zsetonok kiskereskedelme vagy kölcsönzése fizikai helyszíneken; fizikai órák, ékszerek,

szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok,

ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások online vagy offline, virtuális, kiterjesztett vagy

kevert valóság környezetben történő online kiskereskedelmi vagy bérleti szolgáltatások; fizikai órák, ékszerek,

szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok,

ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások kiskereskedelme vagy kölcsönzése fizikai

helyszíneken; órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak,

gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek vagy

fizikai helyszínek kiskereskedelme vagy kölcsönzése; online vagy offline piactér biztosítása virtuális órák,

ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák,

poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, helyszínek vagy karakterek, digitális

gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok vásárlói, bérbeadói, bérlői és eladói számára; online vagy offline

virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben piactér biztosítása fizikai órák, ékszerek, szemüvegek,

parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházati

cikkek, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások vagy helyszínek vásárlói, bérbeadói, bérlői és eladói
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számára; virtuális órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak,

gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, helyszínek vagy

karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok népszerűsítése és reklámozása; virtuális

órákkal, ékszerekkel, szemüvegekkel, parfümökkel, kozmetikumokkal, sporteszközökkel, étkészletekkel,

dísztárgyakkal, gyertyákkal, táskákkal, poggyászokkal, ruházattal, lábbelikkel, fejfedőkkel, kiegészítőkkel,

bútorokkal, műalkotásokkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető

zsetonokkal kapcsolatos aukciós szolgáltatások; rendezvények szervezése és lebonyolítása kereskedelmi,

promóciós vagy reklámcélokra virtuális órákkal, ékszerekkel, szemüvegekkel, parfümökkel, kozmetikumokkal,

sporteszközökkel, étkészletekkel, dísztárgyakkal, gyertyákkal, táskákkal, poggyászokkal, ruházattal, lábbelikkel,

fejfedőkkel, kiegészítőkkel, bútorokkal, műalkotásokkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális

gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető zsetonokkal kapcsolatban; kereskedelmi vagy reklámcélokra

kereskedelmi bemutatók, divatbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása online vagy offline virtuális,

 kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben; fogyasztói hűségprogramok kezelése.

 36    Virtuális javakkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető

zsetonokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; virtuális árukkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális

gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető zsetonokkal kapcsolatos pénzügyek; virtuális árukkal, helyekkel vagy

karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető árukkal kapcsolatos adománygyűjtés és

 pénzügyi szponzorálás.

 41    Online és offline szórakoztató szolgáltatások, online virtuális javak, helyszínek vagy karakterek, digitális

gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok biztosítása; szórakoztató szolgáltatások, online játékok

biztosítása, amelyekben a játékosok virtuális árukat, helyszíneket vagy karaktereket, digitális gyűjtőeszközöket,

nem helyettesíthető zsetonokat, digitális zsetonokat vagy más alkalmazási zsetonokat nyerhetnek; nem letölthető

szoftver biztosítása virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóságban játszható játékokhoz; nem letölthető

elektronikus játékszoftver biztosítása; társasági szórakoztató rendezvények, szimpóziumok, konferenciák,

kongresszusok szervezése, előkészítése, lebonyolítása online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert

valóság környezetben; showműsorok és divatbemutatók szervezése, lebonyolítása online vagy offline virtuális,

kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben szórakoztató céllal; vásárok és kiállítások szervezése online vagy

offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben kulturális vagy oktatási céllal; idegenvezetés

biztosítása és lebonyolítása online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben kulturális

 vagy oktatási céllal.

 42    Nem letölthető szoftver biztosítása tranzakciók kezelésére blokklánc technológiával; nem letölthető

számítógépes szoftver biztosítása virtuális árukkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel

és nem helyettesíthető zsetonokkal; virtuális áruk, helyszínek vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem

helyettesíthető zsetonok elektronikus tárolása; hitelesítési szolgáltatások; számítógépes hardver és szoftver

tervezése és fejlesztése; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások, virtuális áruk, helyszínek vagy karakterek,

digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok kereskedelmére, megtekintésére, kezelésére és

hitelesítésére szolgáló szoftverek tárolására; nem letölthető szoftver virtuális áruk, órák, ékszerek, szemüvegek,

parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat,

lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek, avatárok, helyszínek, digitális borítások és

bőrök online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben történő létrehozására,

előállítására, módosítására, elérésére, megtekintésére, használatára, kereskedelmére, cseréjére, megosztására,

animált és nem animált digitális vizuális megjelenítésére; nem letölthető szoftverek vagy platformok biztosítása,

amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy hozzáférjenek, vásároljanak, béreljenek, megosszanak,

kereskedjenek, létrehozzanak, nézzenek, kezeljenek, használjanak, interakcióba lépjenek virtuális árukkal,

helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető zsetonokkal; nem letölthető

számítógépes szoftverek biztosítása virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetek online vagy offline

elérésére, létrehozására, előállítására, módosítására, megtekintésére, használatára, kereskedésére, cseréjére,

 megosztására, kezelésére.
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 ( 111 )  240.248

 ( 151 )  2023.02.28.

 ( 210 )  M 22 02498

 ( 220 )  2022.09.26.

 ( 732 )  GET Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Fonyód (HU)

 ( 740 )  dr. Gyöngy Mónika, Kartal

  
( 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.

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

 berendezések.

 ( 111 )  240.249

 ( 151 )  2023.02.28.

 ( 210 )  M 22 02508

 ( 220 )  2022.09.27.

 ( 732 )  Gainlab Audio Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Digitális erősítők; digitális hangjel-feldolgozók; digitális jelfeldolgozó berendezések; digitális szervező

készülékek; digitalizálók; elektroakusztikus erősítők; elektromos erősítők; elektronikus dekóderek; elektronikus

digitalizáló eszközök; elektronikus erősítők; elektronikus kódoló egységek; előerősítők; elosztó erősítők; erősítő

tunerek; erősítők; erősítők járművekbe; felvevőkészülékek; hangátalakítók; impulzuskód-moduláló processzorok;

információtechnológia és audiovizuális berendezések; jelerősítők; jelkompresszorok; képalkotó berendezések

tudományos célokra; kettős erősítő kiegyenlítők; kódoló és dekódoló készülékek és műszerek; kommunikációs

berendezések; másolóberendezések; multimédia berendezések és műszerek; stúdió monitor hangfalak;

berendezések audio effektekhez; effekt processzorok gitárokhoz; effektpedálok gitárokhoz; elektromos és

elektronikus effekt egységek hangszerekhez; felszerelés elektromos és elektronikus zenei effektekhez;

hangerősítőkkel használható pedálok elektronikus effektek létrehozására; hangszerkesztő szoftverek; multimédiás

alkalmazások audiovizuális képességeinek javítására, nevezetesen szöveg, hang, grafika, valamint álló- és

mozgóképek integrálására szolgáló számítógépes szoftver; számítógépes program zene és hangok létrehozásához

és szerkesztéséhez; számítógépes programok kép-, hang- és videoszerkesztéshez; számítógépes szoftverek

hangszerek hangolásához; számítógépes szoftverek hangrögzítéshez; szoftverek audio készülékek

 hangminőségének szabályozásához és javításához.

 15    Elektronikus hang effekt gépek [szintetizátorok]; elektromos és elektronikus hangszerek; elektronikus

berendezések zene szintetizálásához [hangszerek]; audiojelek keltéséhez használatos szerkezeteket tartalmazó

hangszerek; audiojelek létrehozására szolgáló eszközökkel felszerelt hangszerek; audiojelek módosítására

szolgáló eszközökkel felszerelt hangszerek; hangeffekt gépek mint hangszerek; szintetizátorok [hangszerek];

 számítógép-vezérlésű hangszerek.

 41    Hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; hanglemezek gyártásához kapcsolódó
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stúdiószolgáltatások; stúdiószolgáltatások; stúdiók bérbeadása; különleges effektek készítése szórakoztatási

 célokra.

 ( 111 )  240.250

 ( 151 )  2023.02.28.

 ( 210 )  M 22 01719

 ( 220 )  2022.06.30.

 ( 732 )  Természetesen Savanyú Kft., Kunbaracs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Fermentált zöldségek; daikon retekből készült fermentált kimcshi [kkakdugi].

 ( 111 )  240.251

 ( 151 )  2023.02.28.

 ( 210 )  M 22 02427

 ( 220 )  2022.09.20.

 ( 732 )  Konyári Dániel János, Balatonboglár (HU)

 Konyári Borbála Anna, Budapest (HU)

 Konyári Hajnalka, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KONYÁRI

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  240.252

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 21 03493

 ( 220 )  2021.10.06.

 ( 732 )  MÜPA Budapest Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Emese Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nemzeti Hangversenyterem

 ( 511 )  35    Hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások; hűségprogramokon keresztül nyújtott

értékesítési promóciók; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; eladási, értékesítési

promóciók; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; kiállítások és kereskedelmi vásárok

szervezése üzleti és promóciós célból; koncertek promóciója [reklámozása]; különleges rendezvények

promóciója; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; marketing promóciós rendezvények szervezésével és

lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; promóciók szervezése audiovizuális média használatával; promóciós

események szervezése és lebonyolítása; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós marketing; reklám,

marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; reklámszövegírás

promóciós célokból; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és

reklámozási célokra; üzleti promóciós szolgáltatások; zenei koncertek promóciója; vásárlói hűségszolgáltatások

kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetés és reklámozás;

interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és

népszerűsítés]; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; nyereményjátékok, versenyek,

pályázatok szervezése reklámcélokra; mozifilmek reklámozása; reklámanyagok terjesztése; reklámcélú

bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámcélú kiállítások szervezése,

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M583



lebonyolítása; reklámcélú versenyek ügyintézése; reklámcélú vetélkedők intézése; reklámcélú rendezvények

szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása; reklámcélú nyereményhúzások

szervezése; reklámfilmek készítése; reklámhirdetések megjelentetése; reklámkiadványok tervezése;

reklámkiadványok elkészítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámok készítése; reklámlogók tervezése; reklámozási

szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához; blogger-elérési

szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklámszövegírás;

kereskedelmi reklámszövegek készítése; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek terjesztése;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek kiadása és frissítése; rádiós reklámspotok gyártása; televíziós és

rádiós reklámok gyártása; rádiós reklámok készítése; kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető zenei fájlokkal

 kapcsolatban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban.

 38    Kommunikáció online blogokon keresztül; podcasting szolgáltatások; filmek televíziós sugárzása; interaktív

televízió és rádió sugárzás; műholdas televíziós műsorszórás; online video-on-demand szolgáltatáson keresztül

biztosított filmekhez és televízióműsorokhoz való hozzáférés rendelkezésre bocsátása; rádió- és televízióműsorok

műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő

közvetítése; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások;

televíziós műsorszórás, közvetítés; mozifilmek sugárzása az interneten keresztül; filmek műholdas sugárzása;

rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; magán mobil rádiószolgáltatások biztosítása;

 rádiós és televíziós műsorszórás.

 41    Szövegírás, a reklámszövegek kivételével, teletext szolgáltatásokon történő közvetítés céljára; szövegek

írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; blogírási szolgáltatások; élő zenés színházi előadások; mozi- vagy

színháztermi szolgáltatások; mozi és színházi szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő egyaránt;

színházi előadások bemutatása; színházi előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; színházi

előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi előadások rendezése; színházi előadások szervezése;

színházi előadások vezetése; színházi produkciók; színházi show-k készítése; színházi szolgáltatások; színházi

szórakoztatás; szórakoztatás színházi előadások formájában; fesztiválok szervezése kulturális célokra;

jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi sport- és

kulturális események szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú bemutatók

szervezése; kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;

kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és

oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása;

kulturális szolgáltatások; kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák

szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

szemináriumok rendezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; látogatókat vonzó látványosságok

biztosítása kulturális célokra; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások;

szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; élő zenei koncertek; élőzenés koncertek; hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás koncertre; jegyfoglalás koncertekre; jegyelővétel/foglalás

koncertekre és színházba; koncert szolgáltatások; koncertek bemutatása; koncertek prezentálása; koncertek, mint

szórakoztatási szolgáltatások; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási

és tájékoztató szolgáltatások; koncertszolgáltatások; koncerttermek bérbeadása; popzenei koncertek szervezése;

szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások formájában; zenés koncertek; szórakoztatás podcaston keresztül;

podcastek gyártása; televíziós és rádiós szórakoztatás; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor)

gyártás; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós

sugárzásra; múzeumi kiállítások; múzeumi létesítmények, szolgáltatások biztosítása kiállításokhoz; múzeumi

létesítmények üzemeltetése; múzeumi szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; élő zenei

előadások; hanglemezek és zenei felvételek kölcsönzése; zenei felvételek készítése hangstúdióban; zenei

felvételek készítése; zenei előadás; szolgáltatások mozifilmek bemutatásához; stúdió szolgáltatások mozifilmek

rögzítéséhez; folyóiratok kiadása; folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; könyv- és

folyóirat kiadás; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; tudományos információs
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folyóiratok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; cirkuszi előadások; cirkuszi

elemeket alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatás cirkuszi rendezvények formájában;

balettelőadások; szórakoztatás balett előadások formájában; élő táncelőadások bemutatása; szórakoztatás élő

táncelőadások formájában; szórakoztatás táncelőadások formájában; tánc, zene és dráma előadások tartása; jazz

zenei szórakoztatási szolgáltatások; videostúdiók szolgáltatásai; élő zenekari előadások; élő zenekari fellépések

bemutatása; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szimfonikus zenekari szolgáltatások;

 szórakoztató szolgáltatások zenekari előadások formájában.

 ( 111 )  240.253

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 21 03311

 ( 220 )  2021.09.18.

 ( 732 )  Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hronyecz Judit, Tatabánya

 ( 541 )  CACIB

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

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

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; fajtatiszta ebek adatainak törzskönyvi bejegyzése

alapjául szolgáló küllem és teljesítményvizsgálatok elvégzése és tanúsítása; fajtatiszta ebek törzskönyvezése,

 törzskönyvi adatokról másolat vagy bizonyítvány kiállítása.

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

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

 állattenyésztésen belül fajtatiszta ebek tenyésztése.

 ( 111 )  240.254

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 21 03313

 ( 220 )  2021.09.18.

 ( 732 )  Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hronyecz Judit, Tatabánya

 ( 541 )  CAC

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

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

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; fajtatiszta ebek adatainak törzskönyvi bejegyzése

alapjául szolgáló küllem és teljesítményvizsgálatok elvégzése és tanúsítása; fajtatiszta ebek törzskönyvezése,

 törzskönyvi adatokról másolat vagy bizonyítvány kiállítása.

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

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

 állattenyésztésen belül fajtatiszta ebek tenyésztése.

 ( 111 )  240.255

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 21 03314

 ( 220 )  2021.09.18.

 ( 732 )  Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hronyecz Judit, Tatabánya

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

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

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; fajtatiszta ebek adatainak törzskönyvi bejegyzése

alapjául szolgáló küllem és teljesítményvizsgálatok elvégzése és tanúsítása; fajtatiszta ebek törzskönyvezése,

 törzskönyvi adatokról másolat vagy bizonyítvány kiállítása.

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

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

 állattenyésztésen belül fajtatiszta ebek tenyésztése.

 ( 111 )  240.256

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 21 03315

 ( 220 )  2021.09.18.

 ( 732 )  Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hronyecz Judit, Tatabánya

 ( 541 )  Hungária Derby Győztes

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

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

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; fajtatiszta ebek adatainak törzskönyvi bejegyzése

alapjául szolgáló küllem és teljesítményvizsgálatok elvégzése és tanúsítása; fajtatiszta ebek törzskönyvezése,

 törzskönyvi adatokról másolat vagy bizonyítvány kiállítása.

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

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

 állattenyésztésen belül fajtatiszta ebek tenyésztése.

 ( 111 )  240.257

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 02119

 ( 220 )  2022.08.16.

 ( 732 )  Szalatnai Anett, Lőrinci (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Cserépből készült szobrocskák; cserép virágtartók; kaspók, nem papírból; növénytálak; tárolók hajbavalók

 számára, háztartási és otthoni használatra; virágtálak.

 28    Állatfigurák mint játékszerek; plüss játékok szundikendővel; dekorációk karácsonyfákra; dísztárgyak és

 dekorációk karácsonyfákra.

 ( 111 )  240.258

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 02033

 ( 220 )  2022.08.08.

 ( 732 )  Orosz Judit Katalin, Budapest (HU)

 ( 541 )  Szíved yoga
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 ( 511 )  41    Csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; szabadidős szolgáltatások; szabadidős táborok;

csoportos edzés oktatása; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; étrenddel, diétával kapcsolatos oktatás

[nem orvosi]; formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; jógával kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; képzés és oktatás; meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások

coaching formájában; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; önismereti tanfolyamok [oktatás]; online

oktatás biztosítása; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; terápiás kezelésekhez

kapcsolódó oktatási szolgáltatások; testi egészség oktatás; testmozgással kapcsolatos oktatás biztosítása;

 meditációs képzés, tréning; tréningek biztosítása; személyiségfejlesztő tréning.

 44    Pszichológiai kezelés; pszichológiai beszámolók készítése; pszichológiai diagnózis-szolgáltatások;

 pszichológiai értékelések és vizsgálatok végzése; pszichológiai tanácsadás; pszichológiai szolgáltatások.

 ( 111 )  240.259

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 02239

 ( 220 )  2022.08.30.

 ( 732 )  Kovács Norbert, Kaba (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Tehetségkutató ügynökség szolgáltatásai [előadóművészek üzleti menedzselése].

 41    Előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási

célokra; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; lemezlovas

 [DJ] szolgáltatások; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre.

 ( 111 )  240.260

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 02121

 ( 220 )  2022.08.17.

 ( 732 )  Media Compass Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Járai Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MEDIA COMPASS

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

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

 ( 111 )  240.261

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 02127

 ( 220 )  2022.08.17.

 ( 732 )  Bacsó Balázs, Budapest (HU)

 Győri Robin, Zamárdi (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  
( 546 )

 ( 511 )  41    E-sport oktatás; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; oktatás, szórakozás és sport;

információnyújtás e-sportokkal kapcsolatban; élő e-sportesemények lebonyolítása; elektronikus sportversenyek

szervezése; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; e-sporttevékenységek megszervezése;

e-sportlétesítmények biztosítása; e-sportesemények szervezése; e-sportesemények lebonyolítása;

e-sport-versenyek rendezése és lebonyolítása; e-sport tevékenység; sport- és szabadidős tevékenységek;

sportesemények és sportversenyek szervezése; sportoktatás/edzés; sportoláshoz kapcsolódó oktatási és képzési

szolgáltatások; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; szórakoztatás e-sport-versenyek formájában;

sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek;
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 játéktermek; játéktermi szolgáltatások; virtuálisvalóság-játéktermek szolgáltatásai; szabadidős szolgáltatások.

  43    Éttermi szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  240.262

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 02122

 ( 220 )  2022.08.17.

 ( 732 )  Szmulai Péter, Hatvan (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Fényképszerkesztés; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; drónos fényképezési szolgáltatások;

fényképészet; fényképészeti filmvágás; fényképészeti oktatás; zenék, videók és filmek szerkesztési

utómunkálatainak elvégzése; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; videostúdiók szolgáltatásai;

videostúdió-szolgáltatások; videorögzítés; videokészítési szolgáltatások; videofelvételek készítése; hang- és/vagy

 videofelvételek készítése.

 ( 111 )  240.263

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 02024

 ( 220 )  2022.08.04.

 ( 732 )  Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  Dr. Papp Tamás, Debrecen

 ( 541 )  Hajdúhét

 ( 511 )  41    Kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése;

 szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  240.264

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 02030

 ( 220 )  2022.08.07.

 ( 732 )  Várfalvi Balázs Sándor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csigó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  240.265

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 01315

 ( 220 )  2022.05.19.

 ( 732 )  SHOP-ASSISTANT Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hirka és Pazár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GREEN TRACK - rendszer

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; vasúti sínhez

 csatlakozó hulladékgyűjtő tálcák nem fémből.

 ( 111 )  240.266

 ( 151 )  2023.03.01.
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 ( 210 )  M 22 02130

 ( 220 )  2022.08.18.

 ( 732 )  3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  DR. SIMALA ZOLTÁN Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  3E Group

 ( 511 )  37    Elektronikus úton történő építkezési információszolgáltatás; építésfelügyelettel kapcsolatos konzultáció;

építési projektmenedzsment szolgáltatások; építési tanácsadó szolgáltatások; építési tárgyú információk

biztosítása; építési tárgyú információk; építkezéshez kapcsolódó információszolgáltatás; építkezéshez kapcsolódó

konzultáció; építkezési szaktanácsadás; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; építőiparral

kapcsolatos információk nyújtása; épületek átépítésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; épületek

építésével kapcsolatos információs szolgáltatások; épületek építésével kapcsolatos online információszolgáltatás;

épületek és más szerkezetek építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; épületek felújításával kapcsolatos

információszolgáltatás; épületek lebontásához kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; épületek lebontásával

kapcsolatos információszolgáltatás; épületek újjáépítésével kapcsolatos információszolgáltatás; helyszíni építési

projekt-menedzselési szolgáltatások; ingatlanprojektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások;

 lakóépületekre és építkezésre vonatkozó szaktanácsadás; mélyépítési, építőmérnöki tanácsadás.

 42    Építészeti és mérnöki szolgáltatások; építőmérnöki konzultációs szolgáltatások; építőmérnöki tervezési

szolgáltatások; építőmérnöki rajzolási szolgáltatások; építőmérnöki munkákhoz kapcsolódó formatervezési

szolgáltatások; építőmérnöki tevékenységgel kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások; magasépítéssel

kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások; mérnöki projektmenedzsment szolgáltatások; mérnöki

projekttanulmányok; mérnöki tanácsadó szolgáltatások; mérnöki tervezés és konzultáció; mérnökök által végzett

értékelések technológiai területeken; tanácsadási szolgáltatások mérnöki tervezéssel kapcsolatban; tanácsadás a

távközlési mérnöki tevékenység területén; tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció; terméktervezéshez

kapcsolódó szaktanácsadói szolgáltatások; építési tervekkel, projektekkel kapcsolatos, számítógéppel segített

tervezési szolgáltatások; építészethez kapcsolódó számítógéppel támogatott tervezési szolgáltatások; építészeti

konzultáció; építészeti szaktanácsadás; építészeti szolgáltatások; építészeti tervek készítése; építészeti tanácsadó

szolgáltatások; építészeti tervrajzok készítésével kapcsolatos konzultáció; konzultációs szolgáltatások az

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

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

 épületek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások helyiségek tervezésével kapcsolatban.

 ( 111 )  240.267

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 02032

 ( 220 )  2022.08.08.

 ( 732 )  Soós Tamás, Nagykőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

 ( 111 )  240.268

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 02158

 ( 220 )  2022.08.23.

 ( 732 )  Csetényi Csaba Zsolt, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  16    Grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikák; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok; művészeti

 grafikai nyomatok; nyomtatott grafikonok, diagramok, térképek.

 ( 111 )  240.269

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 02152

 ( 220 )  2022.08.16.

 ( 732 )  Szappan Róbert, Pásztó (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Háztartási napelemek, ipari napelemek, napelemek áramtermeléshez, inverterek energiaellátáshoz.

  11    Hőszivattyúk, klímák, kazánok, bojlerek, vízmelegítők, napelemek fűtéshez.

 ( 111 )  240.270

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 02160

 ( 220 )  2022.08.23.

 ( 732 )  Kalita Alexander Lucián, Budapest (HU)

 Kalita Ottó Samyuoel, Budapest (HU)

 ( 740 )  Újváry Zsolt és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

 ( 111 )  240.271

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 02274

 ( 220 )  2022.09.05.

 ( 732 )  Bobdent Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kusper Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BOBDENT CSALÁDI FOGÁSZAT

 ( 511 )   44    Fogászat; fogászati szolgáltatások.

 ( 111 )  240.272

 ( 151 )  2023.03.01.
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 ( 210 )  M 22 02262

 ( 220 )  2022.09.02.

 ( 732 )  Paczuné Horváth Gizella, Dabas (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; feldolgozott gyümölcsök, gombák,

zöldségek, diófélék és hüvelyesek; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; savanyúságok; füstölt húsok;

gyümölcspürék; gyümölcsdzsemek; gyümölcsbefőttek; gyümölcslekvárok; hús és hústermékek; fermentált

gyümölcsök; fermentált zöldségek; savanyított gyümölcsök; savanyított zöldségek; kimchi [erjesztett

zöldségételek]; szárított zöldségek; főként szalonnát tartalmazó készételek; kolbász; disznózsír; angolszalonna;

 sonka; szalámi; szalonnabőr.

 30    Tészták és keverékek tésztákhoz; szárított és friss tészták, nudlik, gombócok; chutney [fűszeres ízesítő];

 szószok, chutney [indiai fűszer], pástétomok; pesto [szósz].

 32    Szörpök italokhoz; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes

 gyümölcskivonatok; gyümölcslevek [italok]; zöldséglevek [italok].

 ( 111 )  240.273

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 02273

 ( 220 )  2022.09.05.

 ( 732 )  Agro Masters Hungary Kft., Szőlősgyörök (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Növénytermesztés.

 ( 111 )  240.274

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 02275

 ( 220 )  2022.09.05.

 ( 732 )  Agro Masters Hungary Kft., Szőlősgyörök (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Növénytermesztés.

 ( 111 )  240.275

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 02267

 ( 220 )  2022.09.03.

 ( 732 )  Aradi Kósa Annamária, Budapest (HU)
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 ( 541 )  Lélektábor

 ( 511 )   45    Mentorálás [szellemi].

 ( 111 )  240.276

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 02147

 ( 220 )  2022.08.22.

 ( 732 )  Kiss Miklós, Rácalmás (HU)

 ( 740 )  Dr. Galamb András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Esőkabátok; esőálló ruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőruhák, fürdődresszek; dzsekik; derékszíjak, övek;

arcmaszkok [ruházat]; blézerek; bokazoknik; csuklyák, kapucnik [ruházat]; edző nadrág; dzsekik

sportruházatként; egyrészes ruhák; egyujjas kesztyűk; férfi és női ingek; férfi zoknik; fürdőköpenyek,

fürdőköntösök; galléros ingek; gyermekruházat; időjárásálló ruházat; hosszúnadrágok; hosszú ujjú ingek; ingek;

kabátok nőknek; kabátok, dzsekik; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek; karmelegítők [ruházat]; kesztyűk;

kesztyűk [ruházat]; kézmelegítők [ruházat]; melegítő felsők; meleg kesztyűk érintőképernyős készülékekhez;

melegítőnadrágok; mellények; mellények, kötött mellények; nadrágok; rövidnadrágok [ruházat]; rövidnadrágok,

shortok; sálak; sálak [nyaksálak]; szoknyák; divatkalapok; esőkalapok; golfsapkák; homlokpánt; kalap vázak;

karimátlan kis női kalapok [toque]; napellenzők [ruházat]; napvédő kalapok; parti kalapok [ruházat]; sapkák;

alkalmi cipők; bőrcipők; edzőcipők; férfi lábbeli; férfi és női lábbeli; gumi lábbelik; gumicsizmák; gumicsizmák

 gyermekeknek.

 28    Babaruhák; babák; állatfigurák mint játékszerek; arcmaszkok mint játékszerek; felfújható úszómedencék

[játékok]; felfújható vízi játékok szabadidős célokra; felhúzós játékok; gyűjthető játékfigurák; gumilabdák;

gumiból készült játékok; homokozó játékok; játék akciófigurák; játék figurák; alpesi sílécek; bobok, bobszánkók;

bobszánkók; felfújható labdák sportoláshoz; felszerelések sportoláshoz és testedzéshez; futball-labdák;

görkorcsolyák; gördeszkák [szabadidős felszerelés]; gördeszkák; kosárlabdák; monosílécek [egyléces sí]; sílécek;

snowboard-kötések; sportlabdák; szörfdeszka huzatok, tokok; szörfdeszkák; játék robotok; asztali társasjátékok;

gyűjthető kártyák [kártyajátékok]; asztali társasjátékok és szerencsejáték-eszközök; játékkártyák; koreai

játékkártyák [hwatu]; kínai sakk; kínai sakk [játékok]; japán sakk [shogi játékok]; japán játékkártyák [hanafuda];

japán játékkártyák [utagaruta]; japán játékkártyák; madzsong játékok [kínai dominó]; kockajátékok; játékokhoz

 használt miniatűr figurák; dominójátékok.

 35    Digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám

szolgáltatások; internetes reklámozási szolgáltatások; különleges rendezvények promóciója; online reklám- és

marketingszolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; árubemutatás; árubemutatók

szervezése reklámozási célokra; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók rendezése üzleti

célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

 célokból.

 ( 111 )  240.277

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 02268

 ( 220 )  2022.09.05.

 ( 732 )  Royal Borház Európa Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

 ( 541 )  Tagyon Kincse

 ( 511 )  33    Borok; asztali borok; alkoholos borok; csendes borok; édes borok; forralt borok; oltalom alatt álló földrajzi

jelzéssel ellátott borok; rozé borok; szeszezett borok; eredet-megjelöléssel védett borok; pezsgős borok; bor alapú
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italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; desszertborok; fehér habzóborok; fehérbor; főzőbor; habzó szőlőbor;

 habzóbor, pezsgő.

 ( 111 )  240.278

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 02146

 ( 220 )  2022.08.22.

 ( 732 )  Zhang Fengying, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

 ( 111 )  240.281

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 01887

 ( 220 )  2022.07.15.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; dohánypótlók (nem gyógyászati célokra); minden

hevítésre és nem égetésre szánt dohánytermék; dohányzási cikkek; elektronikus eszközök és tartozékok

 dohánytermékek felfűtéséhez.

 ( 111 )  240.282

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 01888

 ( 220 )  2022.07.14.

 ( 732 )  Tóth Csaba, Mór (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Horgászfelszerelés; horgász csalik.

 ( 111 )  240.283

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 01889

 ( 220 )  2022.07.14.

 ( 732 )  Ladiszlainé Rácz Ilona, Budapest (HU)

 ( 541 )  Ilike webgraphic

 ( 511 )  42    Grafikai szolgáltatások; grafikai illusztrációs szolgáltatás; kereskedelmi grafikai tervezés; számítógépes

 grafikai tervezési szolgáltatások.
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 ( 111 )  240.284

 ( 151 )  2023.03.01.

 ( 210 )  M 22 01890

 ( 220 )  2022.07.14.

 ( 732 )  Ladiszlainé Rácz Ilona, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Oktatói játékszer; asztali társasjáték; kártyajáték.

 ( 111 )  240.285

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 01898

 ( 220 )  2022.07.18.

 ( 732 )  Tóth Gusztáv, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Gábor Gergely, Budapest

 ( 541 )  4hands

 ( 511 )  40    Fénykép film feldolgozásához kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; fénykép film nyomtatásához

kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; fénykép filmek sokszorosítása; fényképek cd-re írása, másolása;

fényképek digitális javítása; fényképek digitális médiafelületről való nyomtatása; fényképek és mozifilmek

feldolgozása; fényképek előhívásával kapcsolatos tájékoztatás; fényképek feldolgozása, fényképkidolgozás;

fényképelőhívás; fényképészeti film feldolgozása; fényképészeti filmek másolása videoszalagra, videokazettára;

fényképészeti képfeldolgozás; fényképészeti nagyítás; fényképészeti rányomtatás; fényképészeti reprodukciók;

fényképkidolgozás; fényképmásolás; fényképnyomatok másolása [más adathordozóra]; fényképnyomatok

reprodukciója; fényképnyomatok videoszalagokra való átvitelével kapcsolatos szolgáltatások; fényképnyomtatás;

fényképnyomtatási szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása; fotónyomtatás; filmelőhívás és fényképek

kidolgozása; fényképnyomtató berendezések bérbeadása; fényképnyomtató berendezések kölcsönzése;

fényképnyomtató gépek és berendezések bérbeadása; filmelőhívás; filmelőhívás és fényképek sokszorosítása;

 filmelőhívó gépek és berendezések bérbeadása.

 41    Audio és videó berendezések kölcsönzése; audiovizuális és fényképészeti berendezések és felszerelések

bérbeadása; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audio-, video- és

multimédiás termékek gyártása, fényképezés; audio/vizuális bemutatók készítése; audiovizuális felvételek

készítése; automatizált videofelvevő szolgáltatások; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

 hálózatokon keresztül.

 ( 111 )  240.286

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 02334

 ( 220 )  2022.09.09.

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

 ( 740 )  Lohn Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftver, mint szolgáltatás (SaaS), mely olyan szoftvert nyújt, ami

lehetővé teszi szoftverfunkciók menedzsmentjét; szoftver, mint szolgáltatás (SaaS), mely olyan szoftvert nyújt,
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ami függetleníti a szoftverfunkciók bevezetését a kód telepítésétől; szoftver, mint szolgáltatás (SaaS), mely olyan

szoftvert nyújt, ami lehetővé teszi új szoftverfunkciók ellenőrzött bevezetését, valamint a felhasználók és

felhasználó-szegmensek célzását; szoftver, mint szolgáltatás (SaaS), mely olyan szoftvert nyújt, ami A/B

tesztelést tesz lehetővé; szoftver, mint szolgáltatás (SaaS), mely olyan szoftvert nyújt, ami távoli konfigurálást

 tesz lehetővé.

 ( 111 )  240.287

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 01894

 ( 220 )  2022.07.15.

 ( 732 )  Mobek Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Ulviczki Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Sport tevékenységek; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; sportrendezvények szervezése és

lebonyolítása; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; fitnesz szolgáltatások; mozgásfejlesztés;

 mozgásterápia; sport és sport rehabilitációs coaching.

 44    Sebészet; idegsebészet; reumatológia; ortopédia; orvosi diagnosztika; manuálterápia; mozgásminta szűrés;

egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások; mozgássegítő és fájdalomcsillapító terápiák; mozgássegítő és

fájdalomcsillapító tréningek; fizioterápia, fizikoterápia; masszázs; gyógytorna; life coaching [életvezetési

tanácsadás]; csecsemő rehabilitáció; csecsemő habilitáció; gyermek rehabilitáció; gyermek habilitáció; talpbetét

 készítés.

 ( 111 )  240.288

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 02335

 ( 220 )  2022.09.09.

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

 ( 740 )  Lohn Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ConfigCat

 ( 511 )  42    Szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftver, mint szolgáltatás (SaaS), mely olyan szoftvert nyújt, ami

lehetővé teszi szoftverfunkciók menedzsmentjét; szoftver, mint szolgáltatás (SaaS), mely olyan szoftvert nyújt,

ami függetleníti a szoftverfunkciók bevezetését a kód telepítésétől; szoftver, mint szolgáltatás (SaaS), mely olyan

szoftvert nyújt, ami lehetővé teszi új szoftverfunkciók ellenőrzött bevezetését, valamint a felhasználók és

felhasználó-szegmenesek célzását; szoftver, mint szolgáltatás (SaaS), mely olyan szoftvert nyújt, ami A/B

tesztelést tesz lehetővé; szoftver, mint szolgáltatás (SaaS), mely olyan szoftvert nyújt, ami távoli kofigurálást tesz

 lehetővé.

 ( 111 )  240.289

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 01897

 ( 220 )  2022.07.18.

 ( 732 )  Kopasz Ügyvédi Iroda, Miskolc (HU)
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 ( 541 )  Kopasz Ügyvédi Iroda

 ( 511 )   45    Ügyvédi szolgáltatások.

 ( 111 )  240.290

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 00424

 ( 220 )  2022.02.13.

 ( 732 )  Archiregnum Kft., Etyek (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek.

 ( 111 )  240.291

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 00181

 ( 220 )  2022.01.19.

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbász földrajzi jelzés területéről származó sertésmájas.

 ( 111 )  240.292
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 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 00177

 ( 220 )  2022.01.19.

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbász földrajzi jelzés területéről származó sertésmájas.

 ( 111 )  240.293

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 00687

 ( 220 )  2022.03.09.

 ( 732 )  STEFI Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Imrédy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Péktermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok

terjesztése; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők

 értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 43    Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italkészítés; éttermi szolgáltatások; bár- és éttermi

szolgáltatások; kávéházi szolgáltatás; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; delikát

 éttermek, csemegeáruk [éttermek]; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások.
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 ( 111 )  240.294

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 01058

 ( 220 )  2022.04.21.

 ( 732 )  Cleverant Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Tárczy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PcPanda

 ( 511 )  37    Építőipari szolgáltatások; számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás]; bányászati

 kitermelés, olaj- és gázfúrás.

 ( 111 )  240.295

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 01597

 ( 220 )  2022.06.20.

 ( 732 )  Island Taxi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vető és Kovácsházy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Taxi szolgáltatások.

 ( 111 )  240.296

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 01891

 ( 220 )  2022.07.15.

 ( 732 )  Molnár Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Benn András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alvómaszkok; ápolónők, nővérek által viselt papírsapkák; arcfedők [ruházat], nem gyógyászati vagy

egészségügyi célokra; arcmaszkok [divatcikkek]; arcmaszkok [ruházat]; bábuska kendők [babushka]; bandana

kendők; baseball sapka; baseball sapkák; bojtos sapkák; bőrből készült fejfedők; cilinderek, kürtőkalapok;

csadorok; cloche kalapok (harang szabású kalapok); csomós sapkák; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csuklyák,

tompok; digitális érzékelőkkel ellátott sportruházat; divatkalapok; divatos kalapok, fejkendők; ellenzős sapkák;

esőkalapok; fátylak [ruházat]; fedora kalapok; fejdíszek [fátylak]; fejfedők horgászathoz; fejkendő; fejkendők;

fejpántok sportoláshoz; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; fezek; fityulák; főkötők [fejfedők];

főkötők, megkötős sapkák; golfsapkák; gyapjú sapkák; gyermek fejfedők; hálósapkák; hidzsábok; homlokpánt;

horgászsapkák; izzadságelnyelő fejpántok; izzadságfelfogó fejpántok; izzadtságfelszívó pántok teniszezéshez;

jasmakok [arcot takaró fátyol, kendő]; kalap vázak; karimátlan kis női kalapok [toque]; kendők fejre; kendők

[ruházat]; khimarok; kerékpáros sapkák; kisméretű kalapok; körsálak; kötött sapkák; mantilla fátyol; mitrák,

püspöksüvegek; muffok; muffok [ruházat]; műszőrme kalapok; nádkalapok (suge-gasa); napellenzők;

napellenzők [fejfedők]; napellenzők [ruházat]; napvédő kalapok; nikábok; papírkalapok [ruházat]; parti kalapok

[ruházat]; raszta sapkák, jamaicai sapkák; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sildek, napellenzők; sildek,

napellenzők [fejfedők]; sildes, ellenzős fejfedők; sildes sapkák; ruházati cikként használt papírkalapok,
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papírcsákók; símaszkok; sísapkák; smici sapkák; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sport sapkák és baseball sapkák;

sportsapkák; strandkalapok; svájcisapkák, barettek; szakácsok, séfek által viselt papírsapkák; szakácssapkák;

szőrme muffok; szőrmesapkák; tábori sapkák; tam o'shanterek [kerek skót sapkák]; tarka selyemkendők

(baboskendők); termo fejfedők; textil fejkendők; úszósapkák; turbánok; vízilabda sapkák; yashmagh [arab,

palesztin kendők]; zsirardi kalapok; zuhanyzó sapkák; aikido ruhák; alakformáló alsónemű; álarcosbálra való és

halloween jelmezek; alakformáló ruhák; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alkalmi öltönyök; állatbőrből készült

ruhák; alsók csecsemőknek; alsónemű és hálóruházat; alsórészek [ruházat]; alul összepatentozható body-k,

kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; amerikai [bolo] nyakkendők; amerikai (bolo) nyakkendők

nemesfém csattal; amerikai focimellények; anorák; ápolói egyenruhák; ápolónői nadrágok; ápolónőruhák;

ápolónői overallok; ascot nyakkendők; ascotok (nyakkendők); atlétatrikók; atlétikai ruházat; autós kesztyűk;

autóskabátok; azonos anyagú és színű pulóverből és kardigánból álló együttesek; baba overallok; babakelengye;

balettruhák; báli ruhák; balettszoknyák; ballonkabátok; ballonkabátok [ruházat]; ballonkabátok [trench coat];

báránybőr bekecsek; báránybőr kabátok; baseball mezek, egyenruhák; beépített LED-eket tartalmazó ruházat;

bermuda nadrágok; biciklisnadrágok; bikinik; blézerek; birkózó mérkőzéseken viselt ruházat; blúzok; bő szárú

rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; boák; boák [nyakbavalók]; bokazoknik; boksz-nadrágok; bolerók;

bomberdzsekik; borbélyköpenyek; bőrből készült motorosruházat; bőrdzsekik; bőrkabátok; bőrmellények;

bőrnadrágok; bőrövek; bőrövek [ruházat]; bőrruhák; bőrruházat; buggyos térdnadrágok, bricsesznadrágok;

bugyogónadrágok, buggyos rövidnadrágok; bundák, szőrmék [ruházat]; bundák, szőrmekabátok; burkák;

burnuszok; búvárkesztyűk; búvárruhák, vízhatlan ruhák, neoprén ruhák; capri nadrágok; chaps nadrág (ruházat);

cheongsam (kínai hagyományos ruha); chino nadrágok; csecsemő felsőruházat; csecsemőkelengyék,

babakelengyék; csecsemőnadrágok; csecsemőruházat; cselgáncsozáshoz viselt ruha; cső felsők; csogori felett

viselt, felöltőhöz hasonló koreai kabát [magodzsa]; csokornyakkendők; csősálak; csuklómelegítők; csukló

szalagok; csúszásgátló zoknik; derékfűzők, gyógyfűzők; derékszalagok, övek kimonókhoz [datemaki];

derékszíjak, övek; derékzsinórok kimonókhoz [koshihimo]; díszzsebkendők [ruházat]; düftin kabátok; dzsekik;

dzsekik bélései; dzsekik motorkerékpárosoknak; dzsekik sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edző

nadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; egyberészes fürdőruhák [hurkolt kötöttáruk]; egyenruhák;

egyenruhák kereskedelmi használatra; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák; egyrészes ruhák; egyrészes

overallok (playsuit); egyujjas kesztyűk; eldobható kötények; elöl gombolós hawaii mintás ingek; esküvői ruhák;

eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek; esőköpenyek, esőkabátok; esőnadrágok;

esőponcsók; esőruhák; esőruhák, esőtől védő ruhák; estélyi ruházat; estélyi, alkalmi kabátok; farmer

kertésznadrágok, kertészruhák; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok; farmerruházat;

favágó-kockás dzsekik; fehér köpenyek kórházi használatra; fejpánt, izzadás felfogására; fejpántok izzadás

felfogására; felsők csecsemőknek; felsőkabátok; felsőruházat; felszíni szárazruhák vízi sportokhoz;

fényvisszaverő kabátok, dzsekik; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és

fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi kabátok; férfi nadrágtartók; férfi,

női és gyermek ruházat; férfi öltönyök; férfi ruházat; férfi zoknik; fiú felsőruházat; fiú ruházat; focimellények;

fodrász beterítőkendők; frakkok; francia bugyik; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőköpenyek,

fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruha gyermekek számára;

fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák, úszódresszek; futball mez replikák, másolatok; futball mezek;

futballmezek; futómezek; futónadrágok; futótrikók; gabardin ruházat; gallérok; gallérok [ruházat]; galléros ingek;

gallérvédők; garbó nyakú felsők; garbó nyakú ingek; garbó nyakú pulóverek; gaucsók; golfnadrág; golfnadrágok;

golfruházat, a kesztyűk kivételével; golfszoknyák; guernsey-k [kötött tengerész pulóverek]; gyapjú felsőrészek;

gyapjú harisnyanadrágok; gyapjúmellények; gyapjúruházat; gyapjúzoknik; gyereknadrágok; gyermek

felsőruházat; gyermekruházat; gyermekek beöltözős játékaihoz használatos jelmezek; hagyományos japán

ruházat; hagyományos koreai felöltők [durumagi]; hagyományos koreai női mellény [baeja]; hagyományos koreai

öltözék hosszú ujjú felső része [csogori]; hajmosó gallérok; hajszalagok [ruházat]; halászkabátok;

halloween-jelmezek; hálós jelzőtrikók; hamis garbó nyakú felsők; hamis garbó nyakú ingek; hamis garbó nyakú

melegítők; harcművészeti egyenruhák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók,
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harisnyakötők, zoknitartók; háromrészes öltönyök [ruházat]; hawaii mintás ingek; házikabátok; hétköznapi, utcai

viselet; hímzett ruhadarabok; hivatalos viselet; hódeszkás egyujjas kesztyűk; hódeszkás kesztyűk; hódeszkás

ruhák; hónadrágok; hónaljvédők; horgászingek; horgászmellények; hosszú kabátok; hosszú kimonók (nagagi);

hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszú zakók; hosszúnadrágok; hosszúnadrágok,

nadrágok; hőszigetelt ruházat; időjárásálló felsőruházat; időjárásálló ruházat; ingek; ingek ramiból [hócsalán];

ingek legombolt gallérral; ingelők, ingblúzok; ingfazonú dzsekik; iskolai egyenruhák; izzadásgátló zoknik;

izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadtság felszívó csuklópántok; izzasztó nadrágok;

jampecruhák; japán kimonók; japán stílusú zokni (tabi); japán stílusú zoknik (tabi); játékvezetői, bírói

egyenruhák; játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek]; jégtáncos ruházat; jelmezek; jelmezek,

kosztümök; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; jógafelsők; jóganadrágok; jógapólók; jógazoknik; judo

egyenruhák; judo ruhák; kabátok nőknek; kabátok, dzsekik; kaftánok; kalóz nadrágok; kamáslik [lábszárvédők];

kámzsák; kantáros kerékpáros nadrág; kantáros nadrágok, kertésznadrágok; kapacitív kesztyűk érintőképernyős

készülékekhez; kapucnis felsők; kapucnis fürdőköpenyek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; kapucnis

pulóverek; karate egyenruhák; karateruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kardigánok; karmelegítők

[ruházat]; kasmír ruházat; kasmírsálak; kemény ingmellek, plasztronok; kendoruhák; kerékpáros felsőruházat;

kerékpáros nadrágok; kerékpáros ruházat; keresztelőruhák; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyű,

mint ruházat; kesztyűk; kesztyűk bőrből, irhából vagy szőrméből; kesztyűk kerékpárosoknak; kesztyűk [ruházat];

két gombsoros vastag katona kabát [pea coat]; kétujjas kesztyűk; kézelők [ruházat]; kezeslábas overallok;

kezeslábas ruhák; kezeslábasok; kezeslábasok [felsőruházat]; kezeslábasok, overallok; kézmelegítők [ruházat];

khakiszínű nadrág [ruházat]; kifordítható dzsekik; kikerikik obi-csomókhoz (obiage-shin); kimonók; kimonó

megkötésére szolgáló díszes öv (obiage); kipárnázott ingek atlétikai használatra; kipárnázott nadrágok atlétikai

használatra; kipárnázott rövidnadrágok atlétikai használatra; kisgyermek ruházat; kismama felsők; kismama

ingek; kismama leggingek; kismama nadrágok; kismama rövidnadrágok; kismama ruhák; kismama ruházat;

kismamaövek [ruházat]; kismamaruhák; kockás skótszoknyák; köpenyek; korcsolyaruhák; kordbársony ingek;

kordbársony nadrágok; környakas pulóverek; körsálak [ruházat]; kórusi talárok; koszorúslány ruhák; kosztümök;

kosztümök szerepjátékokhoz; kötények; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötényruhák, ingruhák; kötényruhák,

kötények; kötött dzsekik, kabátok; kötött kesztyűk; kötött mellények; kötött pólók; kötött ruhadarabok; kötött

topok; kötöttáruk [ruházat]; kravat [nyaksál, nyakkendő]; labdajátékokhoz való párnázott aláöltözékek; lábfej

nélküli harisnyanadrágok; lábfej nélküli zoknik; laborköpenyek; lábszármelegítők; lábszárvédők; lábujjzoknik;

lányka felsőruházat; lányka ruhák; latex ruházat; laza, informális öltönyök; legging nadrágok, cicanadrágok;

lezser, hétköznapi ingek; leplek; libériák, inasruhák; lovagló dzsekik; lovaglókesztyűk; lovaglónadrágok;

mankinik; matróz- és tengerészruházat; meleg kesztyűk érintőképernyős készülékekhez; melegítő felsők;

melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik;

melegítőfelsők; melegítőnadrágok; melegítőnadrág; melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok,

melegítő alsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények; mellények [gilet]; mellények, kötött mellények;

mellények [ruházat]; menyasszonyi harisnyatartók; menyasszonyi ruhák; mezek; mezek amerikai futballhoz;

mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; miniszoknyák; miseingek; miseruhák, kazulák; monokinik;

motorkerékpáros öltözékek; motoros kesztyűk; műanyag csecsemő-partedlik; műanyag kötények; műbőr övek;

műbőr ruhák; műbőr ruházat; munkaköpenyek; munkaruházati cikkek; műszőrme stólák; muumuu-k; nadrág

skótkockás gyapjúszövetből [trews]; nadrágkosztümök; nadrágleszorítók, pantallók; nadrágok; nadrágok amerikai

futballhoz; nadrágok hétköznapi viseletre; nadrágszoknyák; napozóruhák; nedvességfelszívó sportingek;

nedvességfelszívó sportnadrágok; nem elektromosan fűtött lábzsákok; népviseletek [ruházat]; női alkalmi ruhák;

női felsőruházat; női fürdőruhák; női ingek, blúzok; női kosztümök; női overallok; női ruhák; nyakbavalók;

nyakkendők; nyakkendők (aszkotok); nyakkendők, selyem nyaksálak; nyakmelegítők; nyakpántok [ruházati

cikkek részei]; nyakpántos topok [felsőrészek]; nyaksál; nyaksálak; nyaksálak [ruházat]; nyaksálak [sálak];

nyitott nyakú ingek; nylon melegítők; nyomtatott pólók; oldalzsebes nadrágok; öltöny zakók; öltönyhöz való

ingek; öltönynadrágok, kosztümnadrágok; öltönyök; öltönyök férfiak részére; öltözékek a ruházat védelmére;

orárion [egyházi ruházat]; otthoni köntösök; otthoni ruházat; övek [ruházat]; overállok csecsemőknek és
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kisgyermeknek; overallok kismamáknak; overallok, munkaruhák; palást, köpönyeg; pamut rövidnadrágok;

pamutkabátok; papírkötények; papírruházat; papucszoknik; pareók [polinéziai lapszoknyák]; parkák; parkák

(anorákok); partedlik; partedlik (nem papírból); partedlik, előkék, nem papírból; pehelykabátok;

pehelymellények; pelerin, köpeny; pelenkanadrágok [ruházat]; pelerinek; pénztartó övek [ruházat]; plüssruházat;

polár gyapjúdzsekik; polár pulóverek; pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; pólyák; poncsók;

pongyolák; prémsálak [szőrmék]; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek; pulóverek,

kötényruhák; pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rakott szoknyák elegáns

kimonókhoz (hakama); rakott szoknyák; rash guard felső ruházat; repülős ruhák; rögbi felsők; rögbi ingek; rögbi

mezek; rögbi nadrágok; rögzítő zsinórok haorihoz [haori-himo]; röplabdamezek; rövid együttesek [ruházat]; rövid

felsőkabát kimonókhoz (haori); rövid kertésznadrágok; rövid ujjú ingek; rövid ujjú sportingek; rövid ujjú pólók;

rövidnadrágok; rövidnadrágok amerikai futballhoz; rövidnadrágok [ruházat]; rövidnadrágok, shortok;

rövidnadrágok, sortok; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; ruhák

koszorúslányoknak; ruházat (bőr-); ruházat gépkocsivezetőknek; ruházat halászoknak; ruházat

harcművészetekhez; ruházat kerékpárosoknak; ruházat lovagláshoz [nem lovaglósapkák]; ruházat sportoláshoz;

ruházati cikkek nők számára; ruházati cikkek színházi használatra; sálak; sálak [nyaksálak]; sálak [ruházati

cikkek]; selyem nyakkendők; selyemövek, vállszalagok; selyemruházat; sídzsekik; síkesztyűk; síoverallok;

sínadrágok; síruhák; síruházat; sivatagi cipők; skortok [sportszoknyák]; skótszoknyák; szabadidő együttesek

[ruházat]; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidős nadrágok; szafari dzsekik; szafari kabátok; szakácsruhák;

szárik; szarong, maláj szoknya; szarongok; szélálló öltözék; szarvasbőr dzsekik; szélálló ruházat; széldzsekik;

széldzsekik, bomber dzsekik; széles selyemövek kimonókhoz [obi]; szélmellények; szélnadrágok; szemmaszkok;

színházi jelmezek; szmokingkabátok; szmokingok; szoknyák; szoknyás kosztümök; szoptatós melltartók;

szörfruházat; tornaruhák; tornaruházat; tréningalsók; tréningruhafelsők, melegítőfelsők; tréningruha felsők,

melegítő felsők; triatlonos ruházat; trikók; túranadrágok; tunikák; ujjas dzsekik, kabátok; ujjas előkék, nem

papírból; ujjatlan dzsekik, kabátok; ujjatlan kabátok, köpenyek; ujjatlan kesztyűk; ujjatlan mezek, sportingek;

ujjatlan pólók, trikók; ujjatlan trikók; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek; úszónadrágok; úszódressz, fürdőruha;

úszónadrágok, fürdőnadrágok; V-nyakú pulóverek; V-nyakú szvetterek; vadászathoz szánt overallok;

vadászcsizmákhoz kialakított zsákok; vadászdzsekik; vadászmellények; vadásznadrágok; vadászpólók; vallási

öltözékek; vágott felsők; vállkendő, nagykendő [csak trikószövetből]; vállkendők; vállkendők és fejkendők;

vállkendők és stólák; vállkendők, nagykendők; vállon viselt cikkek [ruházat]; vállpántok ruházati cikkekhez;

vastag ingek; vászon ruházat; védőnadrágok; verseny síruhák; viaszosvásznak [ruházat]; viselhető takarók;

visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; vízálló motoros ruhák; vízálló nadrágok; vízálló öltözékek

vízisíeléshez és búvárkodáshoz; vízálló ruhák szörfözéshez [windsurf, windszörf]; vízálló ruházat vitorlázáshoz;

vízhatlan dzsekik; vízhatlan felsőruházat; vízhatlan nadrágok; vízhatlan ruházat; vízhatlan ruházati cikkek;

vízhatlan szörfruházat; vízhatlan zoknik; vízhatlan, vízálló ruházat; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zakók, dzsekik;

zoknik; zoknik amerikai futballhoz; zoknik csecsemőknek és kisgyermekeknek; zoknik és harisnyák; zoknitartók;

zsakettek; zsebkendők; alkalmi cipők; babacipők; bakancsok, csizmák; balerina cipők; bakancsok túrázáshoz;

balettcipők; baseball cipők; bokacsizmák; bebújós cipők; bokacsizmák, rövidszárú csizmák; bőrcipők;

bőrpapucsok; bowling cipők; cipők ápolók részére; cipők kocogáshoz; cipők lábröplabdához; cipőtalpak

javításhoz; cipőtalpra húzható védőzacskó/anyag; csizmák csecsemőknek; csizmák hölgyek számára; derékig érő

gumicsizmák; edzőcipők; edzőcipők, sportcipők; eldobható papucsok; esőcipők; facipők; fatalpú szandálok; férfi

és női lábbeli; férfi lábbeli; férfi szandálok; flip-flop papucsok, strandpapucsok; fonott talpú cipők vagy

szandálok; fürdőpapucsok; fürdőszandálok, fürdőcipők; futballcipők; futócipők; fűzős bakancsok, csizmák;

golfcipők; görgős cipők; gumi horgászcsizmák; gumi lábbelik; gumicsizmák; gumicsizmák (ashida);

gumicsizmák gyermekeknek; gyalogló cipők; gyerek lábbelik; gyerekcipők, babacipők; gyermekcsizmák;

gyermeklábbelik; habpapucsok pedikűrhöz; kivehető bélések lábbelikhez; klumpák; kosárlabda cipők;

kosárlabdacipők; kötött babacipők; külön síbakancsokhoz kialakított táskák; lábbelik horgászathoz; lábbelik

[kivéve ortopéd lábbelik]; lábbelik nem sportcélokra; lábujjbedugós szandálok; lapos cipők; lapos fapapucsok

(hiyori-geta); lapos fapapucsok (koma-geta); magas szárú lábbelik; magasított talpú sportcipők; magassarkú
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cipők; mamuszok; mamuszok (gyapjú babacipők); mokaszinok; motoros cipők; motoroscsizmák; műanyag

papucsok; munkabakancsok, munkacsizmák; munkacipők; női lábbelik; női lábbeli; női szandálok; ökölvívó

cipők; önbefűzős cipők; összehajtható női papucsok; osztott lábujjas japán munkalábbelik (jikatabi); papucsok;

pedikűr papucsok; pedikűr szandálok; platform cipők; póló csizmák; PVC-ből készült lábbelik; rejtett sarkú

cipők; rizsszalmából készült japán lábbelik (waraji); rögbi cipők; rögbi csizmák; röplabda cipők; síbakancsok,

sícipők; sárcipők, gumicsizmák; sícipők és hódeszkás cipők és részeik; sofőrcipők; spárgatalpú cipők vagy

szandálok; sportcipő; sportcipők; sportcipők, atlétacipők; stoplik futballcipőkhöz; sportcsizmák, sportbakancsok;

strandcipők; strandlábbelik; szabadidő lábbelik; szandálok; szabadidőcipők; szandálok csecsemőknek; szandálok

és strandcipők; szöges futócipők; szőrmével bélelt inuit csizmák; szteppcipők; tánccipők; téli csizmák; tépőzáras

cipők; tornacipők; tornacipők, edzőtermi cipők; túrabakancsok; túracipők; vadászcsizmák; valenki [orosz

filccsizma]; vászoncipők; vízálló csizmák, bakancsok; vízhatlan cipők; vízhatlan horgászcsizmák; vízi cipők;

zórik [japán papucsok]; abroncsszoknyák; alapréteg felsők; alsóingek kimonókhoz [juban]; alsóingek

kimonókhoz [koshimaki]; alsóingek, trikók; alsónadrágok; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid;

alsóruházat; alsóruházat, fehérneműk; alsóruházat kisbabáknak; alsószoknyák; baba alsóneműk; baba body-k;

baba nadrágok [ruházat]; babydollok; bélelt mellények; bodyk [alsóruházat]; bodyk [ruházat]; bokszer

alsónadrágok, bokszeralsók; bugyik; csípőszorítók; eldobható alsóneműk; fehérnemű; fehérnemű kismamáknak;

férfi alsóneműk; fiú rövidnadrágok [alsóneműk]; funkcionális fehérnemű; fűzők; fűzők [alsónemű]; fűzők

[alsóneműk, fűzőáruk]; fűzők [ruházat, derékfűzők]; hálóing; hálóingek; hálóingek, babydollok; hálókabátok;

hálóköntösök, pongyolák; hálóruhák; hálóruhák, alváshoz használt ruhák; hálóruhák kismamáknak; hálózoknik;

harisnyatartós fűzők; hosszú alsóneműk; hosszú szárú bugyik; hosszúszárú alsóneműk; izzadságfelszívó

alsóruházat; izzadtságszívó alsóneműk; japán hálóköntösök [nemaki]; kombinék; jégeralsók; kezeslábas pizsamák

gyerekeknek; kombinék [alsóruházat]; kombinék [alsónemű]; kombinék, hálóingek [chemise]; köntösök,

pongyolák; kötött alsónemű; leszorító bugyik, rövidnadrágok [alakformáló fehérneműk]; mellbimbó takarók;

melltartók; merevítő nélküli melltartók; melltartópánt-hosszabbítók; míderek; nedvességfelszívó sportmelltartók;

neglizsék, hálóköntösök; női alsó; női alsóruházat, fehérnemű; öntapadós melltartók; pizsama; pánt nélküli

melltartók; pizsamaalsók; pizsamák; pizsamák [csak trikószövetből]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; rövid

alsószoknyák; sportmelltartók; szuszpenzorok, fecskenadrágok [alsóneműk]; tangák; teddyk [alsónemű];

testharisnyák; thermo alsóruházat; trikó [alsónemű], kombiné; alsóneműhez való betoldások [ruházati cikkek

részei]; balett-trikókhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; cipő felsőrészek; betoldások (ruházat része);

cipőfelsőrészek japán stílusú szandálokhoz; cipőfelsőrészek; cipőkhöz és csizmákhoz való fém védővasalások;

cipőmerevítők, sámfák; cipőnyelvek cipőkhöz, bakancsokhoz és csizmákhoz; cipőorr; cipőorrok; cipősarkak;

cipősarok flekkek; cipősarokvédők; cipőszíjak; cipőtalpak; cipőtalpbetétek; cipővédők, kivéve gyógyászati

használatra; csizmaszár merevítők, sámfák; csizmaszárvédők; csúszásgátló betétek lábujjközös szandálokhoz;

csúszásgátlók csizmákhoz; csúszásgátlók lábbelikhez; fém cipőkellékek; ellenzők sapkára; fürdőruhákhoz való

betoldások [ruházati cikkek részei]; fém kellékek japán stílusú fapapucsokhoz; gumiból vagy műanyagból készült

préselt talpak; gumitalpak jikatabihoz; gumiból vagy műanyagból készült préselt sarkak; harisnyákhoz való

betoldások [ruházati cikkek részei]; harisnyanadrágokhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; hónaljtoldatok

[ruhák részei]; húzófülek cipőkhöz, bakancsokhoz és csizmákhoz; japán stílusú facipők fából készült fődarabjai;

köztes cipőtalpak; lábbeli felsőrészek; lábbelikhez való betoldások [ruházati cikkek részei]; lábujj szalagok japán

stílusú facipőkhöz; levehető gallérok; levehető nyakrészek kimonókhoz (haneri); magas szárú cipő felsőrészek;

melltartópántok [ruházati részek]; nem ortopédiai célokra szánt cipőbetétek; papucstalpak; rámák lábbelikhez;

rattanból szőtt cipőfelsőrészek japán stílusú szandálokhoz; ruhákhoz való gallérok; ruházat, lábbelik és fejfedők

részei; ruhazsebek; sapka ellenzők; sarokbetétek; sarokerősítés harisnyákhoz; sportcipőkre való bőrszegek; talpak

japán stílusú szandálokhoz; talpak lábbelikhez; talpbetétek [cipőkhöz és csizmákhoz]; talpbetétek lábbelikhez;

vállbetétek western stílusú ingekhez; zorihoz [japán stílusú szandálok] járó lábujj szalagok; ruházati cikkek,

 cipők, fejfedők.

 35    A filozófia oktatásával kapcsolatos reklámozás; a filozófiai képzés promóciója; a reklámok közönségre

gyakorolt hatásának értékelése; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; a reklámokkal
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kapcsolatos társadalmi tudatosság elemzése; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; áruértékesítéssel

kapcsolatos reklámszolgáltatások; árucikkek promóciója influenszerek segítségével; áruk és szolgáltatások

promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

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

promóciós szolgáltatások; baseball játékok reklámozása; befolyásoló marketing; biztosítási szolgáltatások

promóciója harmadik felek nevében; blogger-elérési szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és egyéb

médiákban; célzott marketing; címlisták készítése közvetlen postai úton reklámozó szolgáltatásoknak [nem

eladáshoz]; cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos reklámozási

szolgáltatások; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális marketing; digitális

reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások;

grafikus reklámozási szolgáltatások; gyógyszerészeti készítményekkel és in-vivo leképezési termékekkel

kapcsolatos reklámozás; gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; hangfelvételek gyártása

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

harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél

áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait

kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok

felkutatása révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; harmadik fél

formatervezési mintáinak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél

termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése szponzorok szervezése révén oly módon, hogy kapcsolatba

hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat jutalmazási programmal; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak

promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális

számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik fél zenéjének népszerűsítése online

weboldal-portfólió biztosításával; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való

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

hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban;

hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetések vagy reklámok gyártás utáni szerkesztési

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

úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre

bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások részvényekhez és más

értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek népszerűsítésére; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem

felhívásához kapcsolódóan a helyi vásárlás előnyeire vonatkozóan; hirdetési szolgáltatások az egészségügyi

problémák tudatosításának elősegítésére; hirdetési szolgáltatások a környezeti ügyekkel kapcsolatos közfigyelem

felhívása céljából; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem felhívására a közjóléttel kapcsolatos területen; hirdetési

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

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

hirdetésszervezés mozikban; hírességek promóciós menedzselése; honlapforgalom optimalizálása;

hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások; in vivo képalkotó berendezésekkel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; in vivo képalkotó termékekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; ingatlanmarketing;

ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; interneten használható reklámok összeállítása; interneten

keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes

marketing; internetes reklámozási szolgáltatások; internetes weboldalakként használható reklámok összeállítása;

internetes weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények

promóciójának megszervezése; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés;

kereskedelmi kamara kereskedelem ösztönzésével kapcsolatos szolgáltatásai; kereskedelmi kamara vállalkozások

ösztönzésével kapcsolatos szolgáltatásai; kereskedelmi kamarák kereskedelem ösztönzésével kapcsolatos

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

reklámszövegek készítése; kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás;
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kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése;

kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

keresőmotoros marketing szolgáltatások; keresőoptimalizálás; kiadói szolgáltatások (reklám megjelentetés);

koncertek promóciója [reklámozása]; könyvekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; környezetvédelmi

kérdésekre és kezdeményezésekre való társadalmi figyelemfelhívással kapcsolatos reklámszolgáltatások;

közberuházásokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; közlemények, hirdetmények kiadása reklámozási céllal;

kozmetikumokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; közönségszolgálati [pr]

szolgáltatások; különleges rendezvények promóciója; kreatív marketingterv kidolgozására irányuló

szolgáltatások; kültéri reklámok elkészítése és elhelyezése; kutató projektek reklámozása; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; márkaalkotási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások

[reklámozás és népszerűsítés]; márkaértékelési szolgáltatások; márkapozicionálási szolgáltatások; márkatesztelés;

marketing beszámolók készítése; marketing célú becslések; marketing felmérések tervezése; marketing

információk; marketing információk nyújtása; marketing információk szolgáltatása; marketing kampányok;

marketing koncepciók kidolgozása; marketing stratégiák és koncepciók kidolgozása; marketing promóciós

rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; marketing stratégiák tervezése;

marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; marketing-szolgáltatások az éttermek területén;

marketing-szolgáltatások a fogászat területén; marketing-szolgáltatások az utazás területén; marketing

szolgáltatások a honlapforgalom optimalizálása terén; marketing támogatást nyújtó franchise szolgáltatások;

marketinggel kapcsolatos adminisztráció; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; marketinggel kapcsolatos

információnyújtás weboldalakon keresztül; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása;

marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások megbízásából; marketingtervek elkészítése;

marketingtervek kidolgozása; marketingügynökségi szolgáltatások; más forgalmazók áruinak reklámozása,

lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen

forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy

kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait; más online eladók áruit

és szolgáltatásait bemutató kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; mások

áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása

kedvezménykártya-programokkal; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken;

mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; mások

részére végzett értékesítési promóció gyűjthető bélyegek által; mások számára márkaidentitást létrehozó

reklámszolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; mások termékeinek és

szolgáltatásainak népszerűsítését szolgáló ösztönző programok adminisztrálása; mások termékeinek és

szolgáltatásainak reklámozása kártyás hűségjutalmazási rendszerrel; mások termékeinek és szolgáltatásainak

promóciója preferált fogyasztók programja segítségével; mások termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása

televíziós bemutatók segítségével; média beszerzési szolgáltatások; média- és reklámtervek, -koncepciók

készítése és megvalósítása; merchandising szolgáltatások; modellek biztosítása reklámozáshoz [reklám

modellek]; modellek rendelkezésre bocsátása promóciós célokra; modellügynökségi szolgáltatások értékesítési

promóciós célokra; modellügynökségi szolgáltatások értékesítési promócióval kapcsolatban; modellügynökségi

szolgáltatások reklámozási célokra; modellügynökségi szolgáltatások; mozifilmek reklámozása; mozifilm

reklámozás; mozireklámok; mozireklámok gyártása; munkaerő toborzással, fejvadászattal kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés, reklámozás; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok

szervezése reklámcélokra; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus

megjelentetése reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában;

ólomgenerálás, érdeklődés-felkeltő (lead generation) szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; online hirdetési hálózaton biztosított összepárosítási szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő

összehozása céljából; online kereshető reklámútmutatók szolgáltatása; online kereskedők áruinak és

szolgáltatásainak reklámozása kereshető online útmutató segítségével; online közösségi gazdálkodási

szolgáltatások; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; online reklámozás számítógépes
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kommunikációs hálózatokon keresztül; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje;

parfümökkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; pay per click (ppc) hirdetés; partnerprogram-marketing; pénzügyi

befektetéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; pénzügyi és biztosítási szolgáltatások reklámozása harmadik fél

nevében; pénzügyi marketing; piaci igények felmérése; pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; plakátragasztás; politikai hirdetési szolgáltatások; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és

audiovizuális felvételek kiadása; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós események szervezése és

lebonyolítása; promóciós kampányok kidolgozása; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média

felhasználásával; promóciós marketing; promóciós szolgáltatások; publikációs célú szerkesztői szolgáltatások;

rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és televíziós

reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott

hirdetési szolgáltatások; rádiós reklámok készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és

marketing; reklám és marketing szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva;

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

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

szórólapok elkészítése; reklámanyag frissítése; reklámanyag készítése; reklámanyag összeállítása; reklámanyag

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

reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok

összeállítása, kiadása és terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámcélú nyereményhúzások szervezése;

reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; reklámcélú versenyek ügyintézése; reklámcélú vetélkedők

intézése; reklámelemzés; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámhatékonyság és piackutatási elemzés; reklámkampányok előkészítése; reklámhirdetések megjelentetése;

reklámkampányok kidolgozása vállalkozások számára; reklámkiadványok elkészítése; reklámkiadványok

tervezése; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlogók tervezése; reklámok előkészítése; reklámok elkészítése;

reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok készítése; reklámok készítése és elhelyezése mások számára;

reklámok megjelenítése mások részére; reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás bannerekkel;

reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi

sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében; reklámozás

előkészítése; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámozás hatásának elemzése; reklámozás,

hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon

történő online reklámozást; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási

szolgáltatások; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; reklámozás, promóciós

szolgáltatások; reklámozás taxik tetején; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; reklámozáshoz

kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások számára;

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

szolgáltatások; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások; reklámozási információk biztosítása;

reklámozási, promóciós és pr szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások biztosítása adatbázisok útján;

reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámozási szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások az

irodalom területén; reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához; reklámozással,

hirdetéssel kapcsolatos statisztikák összeállítása; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység; szabadtéri

reklámozás, hirdetés; szabadtéri reklámozási szolgáltatások; szájról-szájra marketing; szállítással és kézbesítéssel

kapcsolatos hirdetés, reklámozás; szállítóiparral kapcsolatos reklámszolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos

hirdetési szolgáltatások; számítógépes adatbázisban szereplő rekláminformáció frissítése; számítógépesített üzleti

promóció; számítógépes hálózatok és weboldalak online reklámozása; személyes tulajdon eladásához kapcsolódó

reklámszolgáltatások; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; szolgáltatások adatbankok értékesítése területén;

szolgáltatások értékesítésének ösztönzése [mások részére] reklámok szervezésével; szórólapok kiadása;

szórólapok tervezése; szponzorkeresés; szponzorok felkutatása; szponzorok felkutatásával kapcsolatos

szaktanácsadás; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonmarketing szolgáltatások [nem

értékesítés]; telefonon keresztül biztosított üzleti promóciós szolgáltatások; telefonon nyújtott promóciós
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szolgáltatások; telefonos marketing; telefonos promóciós reklámozás; teleshop műsorok gyártása; telemarketing

szolgáltatások; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást

bemutató műsorok készítése; televíziós reklámok elkészítése; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok

készítése; telex útján biztosított üzleti promóciós szolgáltatások; termékbemutatók és termék megjelenítési

szolgáltatások; tengeri és tengerészeti ágazatokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; termékbevezetések

tervezése, szervezése; termékbevezetési szolgáltatások; termékek forgalmazásával kapcsolatos segítségnyújtás,

franchise-szerződés keretein belül; termékek nyilvános bemutatásával kapcsolatos szolgáltatások;

termékmarketing; termékminták bemutatása; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; tördelési

szolgáltatások reklámozási célokra; új termékek forgalmazásával kapcsolatos reklámszolgáltatások; utazások

promóciója [reklámozása]; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; üzleti arculattal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; üzleti hirdetés, reklámozás, főként a

telematikai és telefonos hálózatok területén; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozások

irányításához nyújtott, közönségkapcsolattal kapcsolatos segítségnyújtás; közönségkapcsolati kommunikációs

stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálathoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

közönségszolgálati [pr] konzultáció; közönségszolgálati tanulmányok; közönségszolgálati tanulmányok készítése;

közönségszolgálattal kapcsolatos konzultáció; médiakapcsolati szolgáltatások; sajtóirodai szolgáltatások; vállalati

kommunikációs szolgáltatások; árubemutatás; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése

eladási célokra; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra;

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

elektronikus eszközök segítségével, az úgynevezett teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is;

audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás [promóciós/reklámozási

célokra]; bemutatási szolgáltatások értékesítéshez; bemutatók szervezése eladási célokra; bemutatók szervezése

kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra; értékesítési bemutatók; fényképészeti felszerelés

bemutatása [reklámozási célból]; kirakatrendezés; kirakatrendezési szolgáltatások reklámozási célokra;

kirakatrendezési szolgáltatások; pénzügyi termékek bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; kiskereskedelmi kirakatrendezési szolgáltatások; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámcélú

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

lebonyolítása; reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; termékbemutató szolgáltatások

kirakatokban, élő modellekkel; termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; termékek és szolgáltatások

bemutatása; üzleti merchandising kijelző szolgáltatások; autóipari kereskedelmi bemutatók lebonyolítása;

divatbemutatók kereskedelmi célokra; gazdasági és reklámcélú szakvásárok, kiállítások és bemutatók szervezése

és lebonyolítása; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok

lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; kereskedelmi bemutatók levezetése;

kereskedelmi bemutatók promóciója és lebonyolítása; kereskedelmi bemutatókkal kapcsolatos szervezési

szolgáltatások; kereskedelmi célú divatbemutatók szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása;

kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi értékesítési kiállítások szervezése és lebonyolítása;

kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése;

kereskedelmi kiállítások megszervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások és bemutatók szervezése és

lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások rendezése; kereskedelmi-

vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;

kereskedelmi vásárok promóciója; kereskedelmi vagy reklámcélú művészeti kiállítások szervezése és

lebonyolítása; kereskedelmi vásárok rendezése; kereskedelmi vásárok szervezése; kereskedelmi vásárok

rendezése és lebonyolítása; kereskedelmi vásárok szervezése és lebonyolítása; kiadáshoz kapcsolódó

kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; kiállítások és kereskedelmi vásárok megszervezése

kereskedelmi és reklámozási célokra; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és promóciós célból;

kiállítások szervezése kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kiállítások szervezése
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üzleti célokra; kiállításszervezés kereskedelmi célokra; reklámcélú kiállítások szervezése, lebonyolítása;

reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók

szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; szakvásárok rendezése; szakmai bemutatók

rendezése; üzlet célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; üzleti

célú kiállítások lebonyolítása; üzleti célú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása; üzleti vagy

kereskedelmi célú kiállítások szervezése; üzleti vásárok szervezése és lebonyolítása; vásárok és kiállítások

szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra; vásárok szervezése és lebonyolítása kereskedelmi vagy

reklámcélokra; virág- és növénykiállítások szervezése kereskedelmi vagy reklámcéllal; virtuális kereskedelmi

bemutatók online levezetése; adminisztratív hűségkártya szolgáltatások; áruk és szolgáltatások értékesítésének

elősegítése mások számára, bankkártyás vásárlás utáni jutalompontok által; engedményeket vagy vásárlásra való

ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja; értékesítési és promóciós ösztönzőprogramok

adminisztrációja; értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése, működtetése és felügyelete;

fogyasztói hűség- és ösztönzőprogramok adminisztrációja; értékesítési promóció privilégiumokkal járó

felhasználói kártyák terjesztése révén; értékesítési promóciós ösztönző programok adminisztrációja; fogyasztói

hűségprogramok szervezése és vezetése; gyűjthető bélyeges hűségprogramok adminisztrációja; fogyasztói

hűségprogramok igazgatása; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése értékesítések

adminisztrációja és promóciós ösztönző sémák útján, amelyek kereskedelmi bélyegeket is magukban foglalnak;

hűség- és ösztönző programok működtetése; hűségprogramok adminisztrációja; hűségprogramok és ösztönzési

programok megszervezése, működtetése és felügyelete; hűségprogramok szervezése ügyfeleknek kereskedelmi,

promóciós és reklámcélokra; hűségprogramokon keresztül nyújtott értékesítési promóciók; kedvezményprogram

adminisztrációja, lehetővé téve a tagok számára, hogy kedvezménykártyájuk segítségével kedvezményesen

vásárolhassanak árukat és szolgáltatásokat; mások termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok

terjesztése révén; mások szállodai ösztönző programjainak irányítása; repülőgéppel gyakran közlekedők számára

szóló programok igazgatása; ösztönzési programok szervezése, működtetése és ellenőrzése; szervezeti

konzultáció vásárlói hűségprogramok vonatkozásában; ügyfélkapcsolat-kezelés; üzleti ösztönzési programtervek

és hűségprogramok megszervezése és menedzsmentje; vásárlói hűségprogramok szervezése, működtetése és

felügyelete; vásárlói hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-,

promóciós- és/vagy reklámcélokra; vásárlói klub szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra;

vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele; áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése

mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; címzett reklámküldemények

terjesztése ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör megtartása céljából; harmadik fél termékeinek és

szolgáltatásainak népszerűsítése kuponok terjesztése révén; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok,

prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése; levélkézbesítési vállalatok által nyújtott címzett

reklámküldemény szolgáltatások; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; mások áruinak és

szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; promóciós anyagok

terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták 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 postai úton; termékminták terjesztése reklámcélokra; árusító standok bérbeadása; hirdetési felület

biztosítása újságokban; digitális hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület, idő és

anyagok bérbeadása; hirdetési hely bérbeadása; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely biztosítása

globális számítógépes hálózaton; hirdetési hely és idő bérbeadásával kapcsolatos közvetítői szolgáltatások;
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hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési

helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása;

hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; internetes hirdetési felületek rendelkezésre

bocsátása és bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; liftben elhelyezett hirdetés; internetes

reklámfelület bérbeadása álláshirdetésekhez; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása;

reklámanyagok kölcsönzése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámhely bérbeadása brosúrákban;

reklámhely bérbeadása vasúti létesítményeken; reklámhely bérbeadása vonatokon; reklámhely biztosítása

elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok segítségével; reklámidő bérbeadása mozikban;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása; táblák

bérbeadása reklámcélra; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon;

udvari táblák bérbeadása reklámcélokra; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások

reklámozására; weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából;

weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; pénztárgépek bérlése; írógépek kölcsönzése; írógépek és

fénymásoló gépek kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése; fénymásológépek kölcsönzése; elektronikus értékesítési pont (epos) berendezések

bérbeadása; adatfeldolgozással kapcsolatos információk biztosítása; árelemzés; árelemző szolgáltatások;

árvizsgálatok; becslés kereskedelmi ügyletekben; belső vállalati kommunikációs felmérések lebonyolítása;

benchmarking szolgáltatások [üzletszervezési gyakorlatok értékelése]; benchmarking [üzletszervezési

gyakorlatok értékelése]; borral kapcsolatos kereskedelmi tájékoztatási szolgáltatások; céginformációk kutatása;

címlisták összeállítása; egészségügyi költségek felülvizsgálata; értékesítési elemzések készítése; fogyasztói

kutatások; értékesítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; fogyasztói reakciók elemzése; fogyasztópiaci

információs szolgáltatások; franchise megoldásokkal kapcsolatos üzleti információk szolgáltatása; gabonapiaci

elemzés; gazdasági előrejelzés és elemzés; gazdasági előrejelzések; gazdasági előrejelző elemzések üzleti célokra;

gazdasági tanulmányok üzleti célokra; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások;

globális számítógépes hálózatról vagy az internetről nyújtott online üzleti információs szolgáltatások;

gyógyászathoz kapcsolódó üzleti statisztikai információk szolgáltatása; harmadik fél weboldalakból álló

címtárainak biztosítása üzleti ügyletek megkönnyítéséhez; hallgatottsági/nézettségi kvóták meghatározása rádió-

és tévéműsorok számára; hírgyűjtési szolgáltatások; hulladékok felszámolására, elszállítására, kezelésére és

újrahasznosítására vonatkozó költséghatékonysági elemzés; információk biztosítása kereskedelmi üzletekről és

kereskedelmi információkról a globális számítógépes hálózat útján; információnyújtás szállodák díjainak

összehasonlításával kapcsolatban; információnyújtás időszervezéshez; ingatlanmarketing elemzés; interjúkészítés

minőségi piackutatáshoz; internethasználatra vonatkozó szokásokhoz kapcsolódó piackutatási szolgáltatások;

interjúkészítés piackutatási célokra; kereskedelmi és üzleti árak és statisztikai információk összeállítása és

szolgáltatása; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi információ biztosítása; kereskedelmi és

üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információk; kereskedelmi információ terjesztése;

kereskedelmi információk biztosítása; kereskedelmi információk szolgáltatása; kereskedelmi információkutatási

tanulmányok; kereskedelmi információk nyújtása fogyasztóknak; kereskedelmi információs ügynökségek;

kereskedelmi információs szolgáltatások; kereskedelmi információs ügynökségek [üzleti információk, pl.

marketing vagy demográfiai adatok biztosítása]; kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül;

kereskedelmi jelentésekhez kapcsolódó piaci információs szolgáltatások; kereskedelmi ügyekhez kapcsolódó

értékelések; kereskedelmi, üzleti információk szolgáltatása; kereskedelmi üzleti információk szolgáltatása

számítógépes adatbázisok segítségével; kereskedelmi vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos értékelések;

kiszervezési szolgáltatások az üzleti elemzések terén; költségelemzés; költség-haszon elemzések készítése;

költségfelmérési szolgáltatások; közvélemény-kutatás; közvélemény-kutatási felmérések tervezése;

közvélemény-kutatási felmérések előkészítése; külkereskedelmi információt nyújtó szolgáltatások; kutatási

szolgáltatások reklámozással és marketinggel kapcsolatban; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; kutató

szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; marketing előrejelzés; marketing tanulmányok előkészítése;

marketing tanulmányok készítése; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások;
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marketingadatok statisztikai értékelése; marketinghez kapcsolódó elemzés; marketingkutatás a kozmetikai cikkek,

illatszerek és szépségápolási termékek terén; marketingstratégiai vizsgálatok; marketingtrendek elemzése;

megvásárolni szánt termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók

számára; mezőgazdasággal kapcsolatos üzleti információk szolgáltatása; mutatók szintjéhez kapcsolódó piaci

információs szolgáltatások; online adatbázisokból származó kereskedelmi információ biztosítása; online

kereskedelmi jegyzékinformációs szolgáltatások biztosítása; online pénzügyi szolgáltatás-összehasonlítások

biztosítása; online üzleti menedzsment-kutatási felmérések lebonyolítása; online üzleti és kereskedelmi

információk szolgáltatása; piacanalízis; piacelemzéshez kapcsolódó információk gyűjtése; piacbefolyásolás terén

végzett kutatás és elemzés; piacelemzési és -kutatási szolgáltatások; piacelemzési beszámolók készítése;

piacelemzési szolgáltatások áruk elérhetőségével kapcsolatban; piacelemzési szolgáltatások áruk értékesítésével

kapcsolatban; piacértékelési szaktanácsadás; piacelemző jelentések és tanulmányok készítése; piacértékelési

szolgáltatások; piaci beszámolók és tanulmányok; piaci beszámolók, jelentések készítése; piaci elemző és kutató

szolgáltatások; piaci előrejelzés; piaci információk szolgáltatása általános fogyasztási cikkekkel kapcsolatban;

piaci felmérés elemzése; piaci információs szolgáltatások a piaci statisztikával kapcsolatban; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci jelentési szaktanácsadás; piaci közvélemény-kutatási

tanulmányok; piaci tanulmányok; piaci tanulmányok készítése és elemzése; piaci tanulmányok készítése,

beleértve a közvélemény-kutatást; piaci tanulmányokhoz kapcsolódó információk gyűjtése; piaci ügynöki kutatási

tevékenység; piackutatás; piackutatás és analízis; piackutatás és marketing tanulmányok; piackutatás és üzleti

elemzés; piackutatás kiadványok olvasóira vonatkozó információk összeállításához; piackutatás reklámozáshoz;

piackutatás számítógépes adatbázis segítségével; piackutatás televíziónézőkre vonatkozó információk

összeállításához; piackutatáshoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; piackutatáshoz kapcsolódó információk

gyűjtése; piackutatási adatkinyerési szolgáltatások; piackutatási adatgyűjtő szolgáltatások; piackutatási adatok

elemzése; számítógépes piackutató szolgáltatások; számítógépes üzleti adatok szolgáltatása; számítógépes üzleti

információk szolgáltatása; számítógépes üzleti statisztikák szolgáltatása; számítógépesített információs

szolgáltatások üzleti lehetőségek értékeléséhez; számítógépesített piackutatás; számítógépesített üzleti kutatás;

számítógépesített üzleti információs szolgáltatások; számítógépesített üzleti adatok szolgáltatása;

számítógépesített üzleti információk visszakeresése; számítógépesített üzleti információfeldolgozási

szolgáltatások; számítógépesített üzletvezetési információk biztosítása; számítógéppel támogatott üzleti

információk; szolgáltatások külkereskedelmi információk biztosításához; tanulmányok írása üzleti projektekről;

tanulmányok üzleti tervekről; termékértékesítési információk; termékértékesítési rangsorolási információk; üzleti

adatelemzési szolgáltatások; ügyfélhűséghez kapcsolódó piackutatási szolgáltatások; üzleti adatok elemzése;

üzleti adatok szolgáltatása; üzleti becslések és értékelések üzleti ügyekben; üzleti beszámolók elkészítése; üzleti

információk biztosítása globális számítógépes hálózatokon keresztül; üzleti információk biztosítása; üzleti

információk elemzése; üzleti információk nyújtása az interneten, kábelhálózaton vagy más adatátviteli formán

keresztül; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti információk nyújtása a közösségi média

területén; üzleti információk rendelkezésre bocsátása levelezőlisták formájában; üzleti információk szolgáltatása;

üzleti információnyújtás vállalkozások számára; üzleti információkérések és vizsgálatok; üzleti információs

jegyzék-szolgáltatások nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; üzleti információs iroda

szolgáltatásai; üzleti információs szolgáltatások; üzleti információs szolgáltatások online biztosítása számítógépes

adatbázisokból vagy az internetről; üzleti intelligencia szolgáltatások; üzleti jövedelmezőségi tanulmányok

készítése; üzleti kutatás; üzleti kutatás lebonyolítása; üzleti kutatás új vállalatok számára; üzleti kutatási és

információs szolgáltatások; üzleti kutatási és tanácsadási szolgáltatások; üzleti kutatási szolgáltatások; üzleti

kutatások és felmérések; üzleti lehetőségek értékelése, becslése; üzleti lehetőségek értékelése; üzleti

megvalósíthatósági tanulmányok készítése; üzleti statisztikai elemzés; üzleti statisztikai információk

szolgáltatása; üzleti statisztikai információ biztosítása; üzleti statisztikai információs szolgáltatások; üzleti

statisztikai tanulmányok; üzleti statisztikák elemzése; üzleti statisztikák és kereskedelmi információk

összeállítása; üzleti tájékoztatás nyújtása számítógépes terminálok segítségével; üzleti tanulmányok; üzleti

trendek elemzése; üzleti tevékenységgel kapcsolatos nyomozási, kutatási szolgáltatások; üzleti ügyekkel
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kapcsolatos információk; üzleti ügyekkel kapcsolatos szakértői értékelések és beszámolók; üzleti ügyekkel

kapcsolatos információs szolgáltatások; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszerzési lehetőségek keresése; üzlettel

kapcsolatos adatok terjesztése; üzlettel és marketinggel kapcsolatos információk vagy vizsgálatok; üzletvezetési

információszolgáltatás; üzletvezetési rendszerek elemzése; üzletvezetéssel kapcsolatos értékelő elemzés;

üzletvezetéssel kapcsolatos információk és adatok gyűjtése és elemzése; üzletvezetéssel kapcsolatos elemzés;

vállalati arculattal kapcsolatos tanulmányok; vállalati attitűdök elemzése; vállalati információkkal kapcsolatos

kutatások; vállalati státuszra vonatkozó üzleti információk szerzése; vállalati tevékenységekkel kapcsolatos üzleti

információk szerzése; vállalatok elemzése és értékelése; vállalati viselkedés, magatartás elemzése; vállalatokkal

és üzlettel kapcsolatos tájékoztatás és szakértői vélemények; vállalatokkal kapcsolatos üzleti információk

nyújtása; vásárlói termékinformációk nyújtása az interneten; vizsgálatok üzleti célokra; a közszektor cégeinek

üzletvezetéséhez kapcsolódó üzleti tanácsadási szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos konzultáció;

adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos üzleti konzultációs

szolgáltatások; autókereskedések létrehozásával kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; autókereskedésre

vonatkozó franchise-zal kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; beszerzéssel kapcsolatos tanácsadás;

cégfelvásárlásokhoz kapcsolódó szaktanácsadás; cégek működtetéséhez kapcsolódó professzionális üzleti

szaktanácsadás; cserekereskedelemmel [barter] kapcsolatos tanácsadás; díjszabással kapcsolatos tájékoztató és

tanácsadó szolgáltatások; egészségklubok működtetésével kapcsolatos tanácsadás; egészségklubok

üzletvezetésével kapcsolatos tanácsadás; elektronikus adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

eladási módszerekkel és technikákkal kapcsolatos tanácsadás biztosítása; energiaszektorban működő vállalatok

üzletvitelével kapcsolatos segítségnyújtási és konzultációs szolgáltatások; értékesítési technikákkal és értékesítési

programokkal kapcsolatos konzultáció; éttermek létrehozásával kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások;

éttermek működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; éttermi franchise-hoz kapcsolódó üzleti

tanácsadás; felszámolással kapcsolatos üzleti tanácsadás; felvásárlásokhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás;

felvásárlásokhoz (üzleti) kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; fitneszklubok működtetésével kapcsolatos

tanácsadás; fitneszklubok üzletvezetésével kapcsolatos tanácsadás; fizetésképtelenséghez kapcsolódó üzleti

szaktanácsadó szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció; franchise-hoz

kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise létrehozásával és működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási

szolgáltatások; franchise megoldásokkal kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások; franchise-ok

üzemeltetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-ra vonatkozó ügyviteli tanácsadási

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

kereskedelmi tanácsadás; franchise üzletek létesítésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások;

franchise-zal kapcsolatos üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; franchisingra vonatkozó üzleti tanácsadási

szolgáltatások; import-export ügynökségekhez kapcsolódó tanácsadó és szaktanácsadó szolgáltatások; gyártáshoz

kapcsolódó üzleti tanácsadó szolgáltatások; gyártással kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; információtechnológiai

adminisztrációval kapcsolatos üzleti konzultáció; interneten keresztül nyújtott üzletvezetési szaktanácsadás; ipari

vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási szolgáltatások; katasztrófára való felkészüléssel és

helyreállítással kapcsolatos üzleti szaktanácsadás; kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos konzultáció;

kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi tervezéssel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi társaság szervezésével vagy irányításával kapcsolatos konzultáció;

kereskedelmi ügyletek, tranzakciók előkészítésével és kivitelezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

kereskedelmi üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; kereskedelmi ügyvitellel kapcsolatos

tanácsadás; kereskedelmi vállalatoknak nyújtott, üzleti ügyeik bonyolításával kapcsolatos tanácsadás; koncepciók

kidolgozása üzleti gazdaságtanhoz; kereskedelmi vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási

szolgáltatások; konzultáció az üzleti felvásárlások területén; külkereskedelmi konzultációs szolgáltatások;

létesítmények franchise-rendszerben való működtetésével kapcsolatos tanácsadás; marketing menedzsment

konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; menedzsment tanácsadás; minőségmenedzsment rendszerek

nyújtásához kapcsolódó üzleti konzultációs szolgáltatások; növekedés finanszírozásával kapcsolatos üzleti

tanácsadás; papír-írószer rendelésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; pénzgyűjtési kampányok
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irányításához kapcsolódó üzleti tanácsadási szolgáltatások; professzionális konzultációs szolgáltatások

üzletvezetéssel kapcsolatban; pénzügyi átszervezéssel kapcsolatos üzleti tanácsadás; segítségnyújtás

üzletszervezéshez; segítségnyújtás üzletvezetéshez; stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti tanácsadás;

szállodák adminisztrálásával és üzletvezetésével kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások; számítógépek

használatával kapcsolatos üzleti tanácsadás; számítógépek kiválasztásával kapcsolatos üzleti tanácsadás;

szendvicsbárok létrehozásával kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; szendvicsbárok működtetésével

kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; találmányok kiaknázásával kapcsolatos üzleti tanácsadási

 szolgáltatások; reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  240.297

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 00179

 ( 220 )  2022.01.19.

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbász földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő kolbász.

 ( 111 )  240.298

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 01893

 ( 220 )  2022.07.15.

 ( 732 )  Mobek Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Ulviczki Éva, Budapest

 ( 541 )  MOBEK

 ( 511 )  41    Sport tevékenységek; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; sportrendezvények szervezése és

lebonyolítása; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; fitnesz szolgáltatások; mozgásfejlesztés;

 mozgásterápia; sport és sport rehabilitációs coaching.

 44    Sebészet; idegsebészet; reumatológia; ortopédia; orvosi diagnosztika; manuálterápia; mozgásminta szűrés;

egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások; mozgássegítő és fájdalomcsillapító terápiák; mozgássegítő és

fájdalomcsillapító tréningek; fizioterápia, fizikoterápia; masszázs; gyógytorna; life coaching [életvezetési

tanácsadás]; csecsemő rehabilitáció; csecsemő habilitáció; gyermek rehabilitáció; gyermek habilitáció; talpbetét

 készítés.

 ( 111 )  240.299

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 02329

 ( 220 )  2022.09.09.

 ( 732 )  Kohári Tamás Márk, Fót (HU)

 ( 740 )  Francsics és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  CAMECORO - for the feeling

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  240.300

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 02331

 ( 220 )  2022.09.09.

 ( 732 )  NHOOD Services Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Némethyné dr. Pálfi Szandra, Érd

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

 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.

 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.

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

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

 ( 111 )  240.301

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 02333

 ( 220 )  2022.09.09.

 ( 732 )  Galajda Péter, Budakeszi (HU)

 ( 541 )  Nektária

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

 ( 111 )  240.302

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 01645

 ( 220 )  2022.06.23.

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

  ( 546 )

 ( 511 )   28    Elektronikus távirányítású játék járművek; játékok.

 ( 111 )  240.304

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 01892

 ( 220 )  2022.07.15.

 ( 732 )  NUNHEMS HUNGARY Holland Vetőmagtermelési és Forgalmazási Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Erzsébet, Szolnok

 ( 541 )  Sunnyglobe

 ( 511 )   31    Dinnyék.

 ( 111 )  240.305

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 01899

 ( 220 )  2022.07.18.

 ( 732 )  Tóth Gusztáv e.v., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Gábor Gergely, Budapest

 ( 541 )  Photocorner

 ( 511 )  40    Fénykép film feldolgozásához kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; fénykép film nyomtatásához

kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; fénykép filmek sokszorosítása; fényképek cd-re írása, másolása;

fényképek digitális javítása; fényképek digitális médiafelületről való nyomtatása; fényképek és mozifilmek

feldolgozása; fényképek feldolgozása, fényképkidolgozás; fényképelőhívás; fényképészeti film feldolgozása;

fényképészeti filmek másolása videoszalagra, videokazettára; fényképészeti képfeldolgozás; fényképészeti

nagyítás; fényképészeti rányomtatás; fényképészeti reprodukciók; fényképkidolgozás; fényképmásolás;

fényképnyomatok másolása [más adathordozóra]; fényképnyomatok videoszalagokra való átvitelével kapcsolatos

szolgáltatások; fényképnyomtatás; fényképnyomtatási szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása; film

előhívása és feldolgozása; filmek előhívása; filmelőhívás; filmelőhívás és fényképek sokszorosítása; filmelőhívás

és fényképek kidolgozása; fényképnyomtató berendezések bérbeadása; fényképnyomtató gépek és berendezések

bérbeadása; fényképnyomtató berendezések kölcsönzése; filmek egyik formátumból egy másikba való újra

 masterelése; filmelőhívó gépek és berendezések bérbeadása.

 41    Audio és videó berendezések kölcsönzése; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon

keresztül; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audio-, video- és multimédiás

termékek gyártása, fényképezés; audio/vizuális bemutatók készítése; audiovizuális és fényképészeti berendezések

 és felszerelések bérbeadása; audiovizuális felvételek készítése; automatizált videofelvevő szolgáltatások.

 ( 111 )  240.306

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 00180

 ( 220 )  2022.01.19.

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M613



  

( 546 )

 ( 511 )   29    Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbász földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő kolbász.

 ( 111 )  240.307

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 01926

 ( 220 )  2022.07.20.

 ( 732 )  dr. Kováts Judit, Nadap (HU)

 ( 541 )  Érzésmátrix

 ( 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.

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

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

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

 ( 111 )  240.308

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 02316

 ( 220 )  2022.09.08.

 ( 732 )  1A Group Szolgáltató Kft., Szombathely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém hulladék konténerek [tárolók]; általános célú fém tárolótartályok; fémkapszulák [tárolók]; fémtartályok,

tároló hordók; fémből készült tárolók áru raktározásához és szállításához; ipari tárolók csomagoláshoz fémből;

tároló, szállító és csomagoló árucikkek fémből; tárolók [fémszerkezetek]; fém konténerek; fém konténerek,

 tartályok; fém biztonsági tartályok, konténerek; nagynyomású fémhengerek [konténerek].

 22    Nem gumiból vagy műanyagból készült csomagolóanyagok [párnázók és tömőanyagok]; nem gumiból,

műanyagból, papírból vagy kartonból készült [párnázó- és töltőanyagok]; párnázó-, bélelő- és töltőanyagok, a

papír, karton, gumi vagy műanyagok kivételével; párnázó anyagok rakományok stabilizálására, nem gumiból

vagy műanyagból; párnázóanyag nem szőtt anyagokból; párnázóanyagok, a papír, karton, gumi vagy műanyagok

kivételével; szálas [rostos] anyagból készült párnázóanyagok; rakomány rögzítéséhez használt párnázóanyagok,

nem gumiból vagy műanyagból; párnázó- és tömőanyagok (papír, karton, gumi és műanyag kivételével); párnázó

és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); párnázó- és tömőanyagok ágyakhoz, nem gumiból vagy

 műanyagból.

 ( 111 )  240.309

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 01946

 ( 220 )  2022.07.25.

 ( 732 )  Kaszás-Tóth Tímea, Nyíregyháza (HU)
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 ( 740 )  Bodó Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Abroszvédő alátétek, nem papírból; ágy- és asztalneműk; asztali futók; asztali futók műanyagból; asztali

futók, nem papírból; asztali futók szövetből; asztali futók [textil]; asztali futók textilből; asztali vászonneműk,

nem papírból; asztalkendők [asztalneműk]; asztalneműk; asztalterítők; asztalterítők, nem papírból; asztalterítők

textilből; bárpult törlőkendők; csipkés asztali alátétek, nem papírból; damaszt asztalterítők; eldobható

asztalterítők textilből; kis textil asztalkendők, csipketerítők; poháralátétek mint asztalneműk; poháralátétek

textilből; szalvéták [textilből]; szövet asztalterítők; tálalátétek, nem papírból; tányéralátétek, nem papírból;

tányéralátétek textilből; textil asztalneműk; textil rövidáru [asztalnemű]; textil szalvéták [asztalnemű]; textil

szalvéták, szövet szalvéták; textil tányéralátétek; textilszalvéták; textilszövetekből készült kéztörlők; ültetéshez

használt textilzászlók; textiláruk ágyneműként; textilből készült zászlófüzér gépi hímződíszítéssel; etetőszékre

rögzíthető szövetterítő babáknak, gépi hímződíszítéssel; etetőszékre rögzíthető mosható, textil huzat gépi

hímződíszítéssel; textilből készült szám alakú párna gépi hímződíszítéssel; textilből készült tányéralátét gépi

hímződíszítéssel; textilből készült szalvéta gépi hímződíszítéssel; textilből készült asztalterítő, gépi

 hímződíszítéssel.

 25    Parti kalapok [ruházat]; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; partedlik, előkék, nem papírból;

partedlik (nem papírból); nyakbavalók; hímzett ruhadarabok; gyermekek beöltözős játékaihoz használatos

jelmezek; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák; textilből készült gyermek fejdísz (korona), gépi

hímződíszítéssel; szövet előkék babáknak; textil előkék; babaruházat gépi hímződíszítéssel; csecsemőruházat gépi

 hímződíszítéssel; baba overall gépi hímződíszítéssel; baba body-k gépi hímződíszítéssel.

 ( 111 )  240.310

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 02314

 ( 220 )  2022.09.08.

 ( 732 )  Pinka 2003 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 552 )

 

 ( 511 )   25    Lábbelik; női lábbelik; alkalmi cipők; bőrcipők.

 ( 111 )  240.311

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 02310

 ( 220 )  2022.09.07.

 ( 732 )  Naszvadi Mirabella Anna, Budapest (HU)

 Naszvadi Tibor, Budapest (HU)

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

 ( 511 )   16    Oktatási és képzési anyagok.

 41    Diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése; folyóiratok és könyvek

megjelentetése elektronikus formában; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; foglalkozások

gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; folyóiratok publikálása; gyermekek intellektuális képességeinek

fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások;

gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos

oktatási és képzési szolgáltatások; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; kommunikációs készségekkel,

képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; multimédia publikációk; művészetekkel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; képzés és oktatás; oktatás és képzés biztosítása; oktatási

és képzési szolgáltatások; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatás, tanítás; oktatáshoz kapcsolódó

nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok kiadása; oktatási célú bemutatók

rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási és tanítási

szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási lehetőségek biztosítása

fiatalok számára; oktatási programok szervezése; oktatási szolgáltatások gyermekeket tanító pedagógusok

számára; oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek számára játszócsoportok útján; oktatási szórakoztató

szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni foglalkoztató központokban; oktatási tananyagok

kiadása; oktatási tárgyú információk biztosítása; oktatások szervezése és lebonyolítása; oktatással kapcsolatos

szakmai konzultációs szolgáltatások; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; oktató játékok szervezése;

oktatókönyvek kiadása; oktatótanfolyamok biztosítása fiatalok számára; oktatótanfolyamok lebonyolítása;

oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz; oktatóvideók készítése; online nem letölthető audiotartalmak

biztosítása; online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; óvodai szolgáltatások [oktatás

vagy szórakoztatás]; óvodás oktatás; összejövetelek szervezése az oktatás területén; pedagógiai technikákkal

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási

szolgáltatások; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szórakoztatási, oktatási és képzési

szolgáltatások; szülők képzése gyermekneveléshez; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése; útmutató,

oktatási és képzési tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára; coaching; coaching [tréning];

személyi coaching [képzés]; oktatási szolgáltatások coaching formájában; táboroztatás; tréningek biztosítása;

 beszédfejlesztés; oktatási klub szolgáltatások.

 44    Beszédterápia; beszédterápiás szolgáltatások; hang- és beszédterápiás szolgáltatások; állatok jelenlétével

megvalósuló terápiás szolgáltatások; autogén terápiával kapcsolatos szolgáltatások; terápiás szolgáltatások;

 pszichológiai tanácsadás; pszichológiai szolgáltatások; kognitív viselkedési terápia (CBT).

 ( 111 )  240.312

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 02308

 ( 220 )  2022.09.07.

 ( 732 )  District Wine Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lantos Andrea, Budapest

 ( 541 )  Dietzl

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  240.313

 ( 151 )  2023.03.02.
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 ( 210 )  M 22 02332

 ( 220 )  2022.09.09.

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

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

 ( 541 )  SPÁJZ

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

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

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: szörpök és más alkoholmentes készítmények

italok készítéséhez; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: gyümölcsitalok és

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

készítmények italok készítéséhez; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

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

 szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  240.314

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 02389

 ( 220 )  2022.09.15.

 ( 732 )  Bartos Mercédesz Krisztina, Pomáz (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Felszerelések sportoláshoz és testedzéshez.

 ( 111 )  240.323

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 01300

 ( 220 )  2022.05.17.

 ( 732 )  Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ambrus Réka, Budapest

 ( 541 )  Okos Város Piactér

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

különböző szakemberek ügyfelekkel való összehozásával kapcsolatos üzleti közvetítői szolgáltatások;

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

 tájékoztatás, információnyújtás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; know-how átadása (képzés);

 konferenciák szervezése és lebonyolítása.

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

minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés;

kutatási és fejlesztési szolgáltatások; technológiai konzultációs szolgáltatások digitális átalakításhoz; technológiai

 szaktanácsadás.

  45    Jogi megfelelés ellenőrzése; közbenjárás; előírásoknak való megfelelés ellenőrzése.

 ( 111 )  240.324
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 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 02395

 ( 220 )  2022.09.16.

 ( 732 )  Károly Lászlóné, Kiskunlacháza (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 8    Ágvágók; ágvágók [kéziszerszámok]; állatállomány megjelölésére szolgáló eszközök; állatállomány

megjelölésére szolgáló eszközök [kézi működtetésű]; árokásók [kéziszerszámok]; ásók; ásók, ásóeszközök

[kéziszerszámok]; ásóvillák; ásóvillák mezőgazdasági célokra; bozótvágók [kéziszerszámok]; csákányok;

csákányok, fejtőkalapácsok [kéziszerszámok]; csákányok, vésők [kéziszerszámok]; fa gallyazók

[kéziszerszámok]; fűkaszák kéziszerszámok formájában; csákánykapák; fűnyírók [kéziszerszámok]; gereblyék;

gereblyék golfpályákhoz; gereblyék [kéziszerszámok]; gyephengerek [kézi működtetésű szerszámok];

gyepszellőztetők [kézi működtetésű szerszámok]; gyepszellőztetők [kéziszerszámok]; gyepszélvágók [kézi

működtetésű szerszámok]; gyérvágó pengék kézi szerszámként; gyomláló szerszámok [kézi működtetésű];

gyomirtó eszközök [kéziszerszámok]; gyümölcsszedők [kéziszerszámok]; gyomláló villák [kéziszerszámok];

háromvillás talajlazítók kertészkedéshez; kapák; hegyes fogazású hengerek [kéziszerszámok]; hegyes

vakolókanalak; homok gereblyék; kapák, gyomkapák [kéziszerszámok]; kapák [kézi működtetésű]; kaszagyűrűk;

kertészkések; kertészollók; kézi kaszák; kézi kampók; kézi irányítású rovarirtó permetezők; kézi ágvágók; kerti

hengerek [kézi működtetésű]; kézi működtetésű permetezők mezőgazdasági használatra; kézi működtetésű

gyomvágók; kézi működtetésű gyomkiszedők; kézi működtetésű gyeptéglaemelők; kézi talajlazítók; kézi

ültetőfák; kézi működtetésű tömörítő hengerek; kézi működtetésű talajlazítók; kézi működtetésű póznalyukásók;

lapátok; kézzel működtetett földművelő eszközök kertészkedéshez; kézi vetőgépek; metsző kéziszerszámok;

metszőkések; méhészeti álcázótűk; metszőollók; metszőollók, kerti ollók; mezőgazdasági kéziszerszámok;

mezőgazdasági villák [kéziszerszámok]; mezőgazdasági eszközök, kézzel működtetett; oltóeszközök; permetezők

kertészeti használatra [kéziszerszámok]; sarlók [kéziszerszámok]; permetezők [kézi működtetésű szerszámok]

kertészeti használatra, gyomirtó szerek permetezéséhez; permetezők [kézi működtetésű szerszámok] háztartási

használatra, gyomirtó szerek permetezéséhez; permetezők mezőgazdasági használatra [kéziszerszámok]; rovarirtó

permetezők [kéziszerszámok]; szemzőkések; trágyaszóró, műtrágyaszóró kanalak, lapátok; talajmarók

[kéziszerszámok]; sövénynyírók [kézi működtetésű szerszámok]; sövényvágók [kézi működtetésű szerszámok];

trágyaszórók, műtrágyaszórók [kézi működtetésű]; ültetőkanalak [kertészet]; vágórudak [kéziszerszámok];

vasvillák; vasvillák, kerti villák; vakolókanalak, ültetőkanalak, kőműveskanalak; vágóeszközök, nyíróeszközök

 [kézi működtetésű szerszámok].

 ( 111 )  240.326

 ( 151 )  2023.03.02.

 ( 210 )  M 22 02481

 ( 220 )  2022.09.25.

 ( 732 ) FRACTAL COLORS Élelmiszer-, és -adalék gyártó, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Csömör (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 )  EuroDust

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

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

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

A rovat 127 darab közlést tartalmaz. 
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