
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 21 02200

 ( 220 ) 2021.06.02.

 ( 731 )  EP Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Kézműves édességek, csokoládé termékek.

 35    Kézműves édességek, csokoládé termékek reklámozása; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi

 adminisztráció.

 ( 210 ) M 21 04090

 ( 220 ) 2021.12.02.

 ( 731 )  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., Wilmington, DE (US)

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

 ( 541 ) PALL MALL KLASSZIKUS

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

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

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

sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez; elektronikus cigaretta; elektronikus

 cigaretta-folyadékok; felfűtendő dohánytermékek.

 ( 210 ) M 21 04327

 ( 220 ) 2021.12.22.

 ( 731 )  Rivian IP Holdings, LLC (a Delaware limited liability company), Plymouth, Michigan (US)

 ( 300 )  83697 2021.07.02. JM

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) INDER

 ( 511 ) 7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek járműgyártó sorokhoz; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével);

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

szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták; csónakmotorok, hajómotorok;

elektromos hajómotorok; motorok hajók, csónakok számára; áramfejlesztő generátorok, melyeket járművek

 elektromos motorjaiként is lehet használni.

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; navigációs berendezések hajókhoz; számítógép interfészek; számítógépes

programok felhasználói interfészek tervezéséhez; vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorok

beépített, távolról frissíthető szoftverekkel és firmware-ekkel a tárolt elektromos áram tárolására és kisütésére;

vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorok beépített, távolról frissíthető szoftverekkel és

firmware-ekkel a villamosenergia-hálózat vagy más, villamosenergia-termelő forrás által vagy számára
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biztosított, tárolt elektromos áram tárolására és kisütésére, melyek az elektromos árammal kapcsolatos igények és

a felhasználási célok stabilizálására és teljesítésére szolgálnak; vezeték nélküli csatlakoztatott elektromos

akkumulátorok számára és által biztosított tárolt energia tárolásának és kisütésének felügyeletére,

optimalizálására és szabályozására szolgáló számítógépes szoftverek; elektromos áram biztosítására szolgáló

akkumulátorok elektromos járművekhez való motorokhoz; falra szerelhető elektromos csatlakozók elektromos

járművek töltéséhez; hordozható elektromos csatlakozók elektromos járművek töltéséhez; letölthető szoftver

mobilalkalmazás formájában járművek elektromos töltésének és állapotának nyomon követésére, valamint

járművek távvezérlésére; letölthető szoftver járművekhez való operációs rendszerszoftver formájában; navigációs

berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; globális helymeghatározó rendszer (GPS) és mobil

telekommunikáció használatára programozott, járművek helyének meghatározására és visszaszerzésére szolgáló

eszközök; rádiók járművekhez; betörésgátló riasztókészülékek; akkumulátortöltők jármű-akkumulátorok

töltésére; vezeték nélküli adóvevők gyűjtő és megjelenítő technológiával a helyi környezetben található összes

jármű állapotának megfigyelésére és nyomon követésére; elektromos akkumulátorok járművekhez;

járműbiztonsági berendezések, nevezetesen elektronikus keréknyomás-figyelő eszközök; járművekben használt

akkumulátortöltők mobiltelefonokhoz; járműmotor-alkatrészek, nevezetesen hőmérséklet-szabályozó készülékek;

járművek audioberendezései, nevezetesen sztereó rendszerek, hangszórók, erősítők, equalizer-ek, hangváltók és

hangszóróházak; vezeték nélküli hangszórók; hangszórók, hangosbemondók, megafonok; sztereó rendszerek;

letölthető számítógépes szoftver audioeszközök vezérlésére; USB-s töltőportok járművekben történő használatra;

vezeték nélküli vezérlők más elektromos, motoros és mechanikus eszközök vagy rendszerek, nevezetesen az

akkumulátor, biztonsági, világítási, nyomkövető és biztonsági rendszerek működésének és állapotának távoli

ellenőrzésére és vezérlésére; járművekben elhelyezett, antennát és rádióadót tartalmazó jármű-helymegállapítási,

-követési és biztonsági rendszerek; járművek audioberendezései, nevezetesen hangszórók gépjárművek

hangrendszereihez; navigációs eszközök járművekhez [fedélzeti számítógépek]; akkumulátorok járművekhez;

elektromos készülékek, nevezetesen töltőállomások elektromos járművek feltöltéséhez; számítógépes járműmotor

analizátorok; hosszabbítókábelek járművekhez; hálózati adapterek járművekhez; elektromos kábelek

járművekhez; elektromos átalakítók; időjárásálló elektromos adapterfedelek; nem letölthető szoftverek

járműflotta-kezelés formájában; nem letölthető szoftverek járművek vásárlásának, finanszírozásának, lízingjének,

 biztosításának, biztonságának, védelmének és diagnosztikájának kezeléséhez.

 12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; hajók; szerkezeti részek, részegységek

csónakokhoz, hajókhoz; utánfutók hajókhoz; hajótestek; csavartengelyek hajókhoz; kormánylapátok hajókhoz;

kikötőbikák; méretre készült ponyvák hajókhoz és tengeri járművekhez; kifejezetten hajókhoz kialakított

tárolódobozok; alsó vitorlarudak hajókhoz; kötélfogók (klemmek) hajókhoz; ütközőpufferek (fenderek) hajókhoz;

ütközőpuffer-akasztók (fenderakasztók) hajókhoz; csónakdaruk; kötélvezetők hajókhoz; csáklyák hajókhoz;

kajakszerű csónakok, hajók; hajócsavarok [propellerek] csónakokhoz, hajókhoz; kormányrudak hajókhoz; kötél

 által okozott kopás elleni védőprofilok hajókhoz (dörzslécek); ütközőbóják hajókhoz.

 37    Építőipari szolgáltatások; járművek üzembehelyezésével és javításával kapcsolatos szolgáltatások;

bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás; vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorok telepítése,

karbantartása és javítása és frissítése, valamint ezzel kapcsolatos konzultáció, a tárolt elektromos áram tárolásával

és kisütésével kapcsolatos villamosenergia-igények és a felhasználási célok stabilizálása és teljesítése céljából;

karbantartási és javítási szolgáltatások biztosítása járművekhez; járműjavítási tanácsadás; járműkarbantartási

tanácsadás; jármű-akkumulátorok töltése; jármű testreszabási szolgáltatások, nevezetesen egyedi járművek

építése; töltőállomási szolgáltatások járművekhez; járművek javítása és karbantartása; járművek professzionális

külső és belső takarítása; járműjavító műhelyek; járművek festése; töltőállomási szolgáltatások elektromos

járművekhez; flotta-menedzsment szolgáltatások flottajárművek karbantartása formájában; üzembehelyezési

szolgáltatások; speciális elektromos gépjárművek tervezése, fejlesztése és gyártása; speciális elektromos

gépjárművek karbantartása, szervizelése és javítása; hajók biztonságát és védelmét szolgálóműanyag bevonatok

készítésével kapcsolatos szolgáltatások; tanácsadás jachtok és hajók átalakítása, felújítása, helyreállítása és

 javítása vonatkozásában; jachtok és hajók átalakítása, felújítása, helyreállítása és javítása.
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 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; járművek ellenőrzése a megfelelő működés

biztosítása érdekében; elektromos járművek működésének, teljesítményének és hatékonyságának távfelügyelete;

nem letölthető szoftverek biztosítása elektromos járművek töltésének és karbantartásának előrejelző (prediktív)

elemzéséhez, valamint a fogyasztói igények előrejelző (prediktív) elemzéséhez; mérnöki tervezési szolgáltatások;

termékfejlesztési tanácsadás; tanácsadási szolgáltatások járműtervezés területén mások számára; mérnöki

tanácsadás; vezeték nélkül csatlakoztatott, a villamos energia tárolására és villamosenergia-ellátásra használatos,

beépített firmware-ekkel és szoftverekkel ellátott elektromos akkumulátorok megfelelő működésének és

programozásának ellenőrzése annak érdekében, hogy az elektromos árammal kapcsolatos igények és a

felhasználási célok teljesüljenek; vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorokból és támogató

szoftverekből álló elektromos akkumulátor-rendszerek tervezése, ezek mindegyike a tárolt elektromos áram

tárolására és kisütésére, az említett rendszerek tervezési hatékonyságának, programozásának és felépítésének

optimalizálása érdekében, valamint az ezekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; szoftver mint szolgáltatás

(SAAS), mely vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorok számára és által biztosított tárolt energia

tárolásának és kisütésének felügyeletére, optimalizálására és szabályozására szolgáló számítógépes szoftvereket

tartalmaz; vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorok számára és által biztosított tárolt energia

tárolásának és kisütésének felügyeletére, optimalizálására és szabályozására szolgáló online, nem letölthető

számítógépes szoftverek biztosítása; vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorokba beépített, a

villamos energia tárolására és kisütésére használatos szoftverek és firmware-ek kezelése az elektromos

akkumulátorok szoftvereinek programozásával és konfigurálásával; vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos

akkumulátorokba beépített, távolról frissíthető számítógépes szoftverek és firmware-k telepítése, karbantartása,

javítása és frissítése, valamint azokhoz kapcsolódó tanácsadás a tárolt elektromos áram tárolására és kisütésére

vonatkozó villamosenergia-igények és a felhasználási célok stabilizálása és teljesítése céljából; új és használt

gépjárművek ellenőrzése a járműveket vásároló vagy értékesítő személyek részére; jármű-kárfelmérési

szolgáltatások; jármű-ellenőrzések; járműalkatrész-tervezési szolgáltatások; biztonsági célú

 járműflotta-felügyeleti szolgáltatások; ellopott járművek visszaszerzése;

 ( 210 ) M 22 00436

 ( 220 ) 2022.02.14.

 ( 731 )  INTER-SOLARIS Kft., Baja (HU)

 ( 541 ) WOW EYEBROW Fast Face Styling

 ( 511 )  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; szépségápolás; szépségápolás emberek részére; szépségápolási

kezelések; szépségápolási tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szépségápolással

kapcsolatos tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; szépséggel kapcsolatos

információnyújtás; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szépségszalon szolgáltatások; szépségszalonok;

szépségszalonok szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban;

 tanácsadás a test- és szépségápolás területén.

 ( 210 ) M 22 00545

 ( 220 ) 2022.02.23.

 ( 731 )  Casino Win Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 22 00546

 ( 220 ) 2022.02.23.

 ( 731 )  Casino Win Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

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

 televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 22 00548

 ( 220 ) 2022.02.23.

 ( 731 )  Casino Win Kft., Győr (HU)

  
( 546 )

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

 televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 22 00549

 ( 220 ) 2022.02.23.

 ( 731 )  Casino Win Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 00589

 ( 220 ) 2022.02.28.

 ( 731 )  GBD Tanácsadó és Szolgáltató Zrt., Újlengyel (HU)

 ( 541 ) MillionVerifier

 ( 511 )   42    Szoftver mint szolgáltatás [SaaS].

 ( 210 ) M 22 00590

 ( 220 ) 2022.03.01.

 ( 731 )  Szabó Gábor István, Csévharaszt (HU)

 ( 541 ) DREAMLINE

 ( 511 )   39    Szállítás; utazásszervezés; belvízi személyszállítás.

 ( 210 ) M 22 00599

 ( 220 ) 2022.03.01.

 ( 731 )  Bábolna Élelmiszeripari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HAPPY SNACK TRA PISTI KEDVENCE

 ( 511 )  29    Alacsony zsírtartalmú joghurtok; alacsony zsírtartalmú tejtermékekből készült szendvicskrémek; alacsony

zsírtartalmú tej; aludttej; acidofil tej; aludttejek; aludttej, alvadt tej; biotej; cottage cheese [túrószerű sajtfajta];

créme fraîche; csokoládéval ízesített tejalapú italok; erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; erjesztett

tejpótlók; fermentált sült tej; főként tejet tartalmazó tejes italok; fokhagymás vajak; fölözött tej; fűszervajak; ghí;
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gyümölcsízű joghurtok; gyümölcslevet tartalmazó tejalapú italok; gyümölcsöt tartalmazó tejitalok; hűtött tejalapú

desszertek; író; ivójoghurtok; ízesített joghurtok; ízesített tej; ízesített tejitalok; ízesített tejpor italok készítéséhez;

joghurt; joghurt desszertek; joghurtalapú italok; joghurtból készült italok; joghurtok; juhtej; kakaóízű tejitalok;

kakaós tejitalok; kecsketej; kecsketejből készült joghurtok; kecsketejpor; kefir [tejes ital]; készítmények joghurt

előállítására; kevert vaj; krémpor [tejtermékek]; magas fehérjetartalmú tej; magas tejtartalmú tejes italok; magas

zsírtartalmú tejszín; margarin; margarin-helyettesítők; mesterséges tejalapú desszertek; milk shake-ek

[tejturmixok]; növényi alapú tejpótlók; növényi alapú tejszín; növényi tejpor; növényi tejpótlók; növényi tejszín

[tejtermék-helyettesítő]; sajtok; sajttermékek; skyr; sűrített tej; száraz tejsavó; szójajoghurtok; szójatej; szójatej

[tejpótló]; szójatejek; szójatejpor; tehéntej; tej; tej alapú snackek; tejalapú desszertek; tejalapú italok; tejalapú

mártások; tejalapú tejszínhab öntetek; tejből készült italok; tejes italok; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejes

pudingok; tejföl; tejfölpótlók; tejhelyettesítők; tejitalok; tejoltó; tejpor; tejpor étkezési célokra; tejpor italokhoz;

tejpótlók; tejpótlóként használt szójaalapú italok; tejsavbaktériumot tartalmazó italok; tejsavó; tejsodó jellegű

joghurtok; tejszín [tejtermékek]; tejszínhab; tejtermékalapú szendvicskrémek; tejtermékek; tejtermékekből készült

desszertek; tejtermékekből készült italok; teljes tej; vaj; vajhelyettesítők; vajkrém; joghurt italok; bundás

burgonyaszeletek; burgonya alapú rágcsálnivalók; burgonyából készült rágcsálnivalók; burgonyachipsek

rágcsálnivalóként; elsősorban baromfit tartalmazó fagyasztott ételek; elsősorban csirkéből álló fagyasztott ételek;

elsősorban halat tartalmazó fagyasztott ételek; elsősorban húst tartalmazó fagyasztott ételek; elsősorban tengeri

ételeket tartalmazó előre csomagolt fagyasztott főételek; növényi alapú snackek; rágcsálnivaló-keverékek,

amelyek feldolgozott gyümölcsöket és feldolgozott dióféléket tartalmaznak; rágcsálnivaló-keverékek szárított

gyümölcsökkel és feldolgozott diófélékkel; rágcsálnivalók, ropogtatnivalók; sajtalapú rágcsálnivalók; sajtos

 pálcikák; tofu-alapú rágcsálnivalók; zöldségalapú snack-ételek.

 ( 210 ) M 22 00700

 ( 220 ) 2022.03.10.

 ( 731 )  Bai Yong, Budapest (HU)

 ( 541 ) Wok Noodle King

 ( 511 )   30    Rizses tésztaalapok; kínai tészták; instant tészták; gyors főzésű tészta.

 ( 210 ) M 22 00706

 ( 220 ) 2022.03.11.

 ( 731 )  Revital Esztétikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Pomáz (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Genesis

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

tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi

klinikai szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; testsúlycsökkentési szolgáltatások; testsúlyszabályozással

kapcsolatos kezelés; bőrproblémák kezeléséhez kapcsolódó bőrgyógyászati szolgáltatások; bőrgyógyászati

szolgáltatások; lökéshullám-terápia; sebészeti kezelési szolgáltatások; sebészeti eszközökhöz kapcsolódó

tanácsadó szolgáltatások; arcápolási szolgáltatások; bőrápolási szolgáltatások; bőrápolással kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások emberek számára;

injekciós 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 kezelés;

kozmetikai lézeres bőrkezelés; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai

test-, arc- és hajápoló szolgáltatások; kozmetikai vizsgálat; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

lézeres bőrfeszesítő szolgáltatások; lézeres bőrfiatalító szolgáltatások; lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés;

lézeres szőrtelenítési szolgáltatások; narancsbőr [cellulitisz] eltávolításával kapcsolatos egyéni gyógyászati

szolgáltatások; narancsbőr-kezelési szolgáltatások; szépségápolási kezelések; szépségápolási tanácsadás;

szépségápolás emberek részére; szépségszalonok; szépségszalon szolgáltatások; szőrtelenítés elektrolízissel;
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szőrtelenítő kezelések; szőrtelenítő szolgáltatások embereknek; tanácsadás a test- és szépségápolás területén;

zsírlebontással kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások; visszerek kozmetikai lézerkezelése; vérkeringés

javításával kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások; végleges szőrtelenítési és szőrcsökkentő

szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; bőrápoló berendezések kölcsönzése; emberi higiéniai és

szépségápolási berendezések bérbeadása; orvosi diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; diagnosztikai

 vagy kezelési célú orvosi vizsgálatok; regeneráló orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00707

 ( 220 ) 2022.03.11.

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

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Hi-Sculpt

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

tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi

klinikai szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; testsúlycsökkentési szolgáltatások; testsúlyszabályozással

kapcsolatos kezelés; bőrproblémák kezeléséhez kapcsolódó bőrgyógyászati szolgáltatások; bőrgyógyászati

szolgáltatások; lökéshullám-terápia; sebészeti kezelési szolgáltatások; sebészeti eszközökhöz kapcsolódó

tanácsadó szolgáltatások; arcápolási szolgáltatások; bőrápolási szolgáltatások; bőrápolással kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások emberek számára;

injekciós 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 kezelés;

kozmetikai lézeres bőrkezelés; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai

test-, arc- és hajápoló szolgáltatások; kozmetikai vizsgálat; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

lézeres bőrfeszesítő szolgáltatások; lézeres bőrfiatalító szolgáltatások; lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés;

lézeres szőrtelenítési szolgáltatások; narancsbőr [cellulitisz] eltávolításával kapcsolatos egyéni gyógyászati

szolgáltatások; narancsbőr-kezelési szolgáltatások; szépségápolási kezelések; szépségápolási tanácsadás;

szépségápolás emberek részére; szépségszalonok; szépségszalon szolgáltatások; szőrtelenítés elektrolízissel;

szőrtelenítő kezelések; szőrtelenítő szolgáltatások embereknek; tanácsadás a test- és szépségápolás területén;

végleges szőrtelenítési és szőrcsökkentő szolgáltatások; vérkeringés javításával kapcsolatos egyéni gyógyászati

szolgáltatások; visszerek kozmetikai lézerkezelése; zsírlebontással kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások;

emberi egészségügyi berendezések bérbeadása; gyógyászati és egészségügyi berendezések bérbeadása;

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

berendezések bérbeadása; orvosi diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; diagnosztikai vagy kezelési

 célú orvosi vizsgálatok; regeneráló orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00718

 ( 220 ) 2022.03.10.

 ( 731 )  Pálinkás László Mihály, Budapest (HU)

 ( 541 ) La Pausa

 ( 511 )  43    Vendéglátás, ételkiszállítási szolgáltatások, étel-házhozszállítás, étterem, éttermi szolgáltatások,

melegkonyhás vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások, pizzéria, meleg konyhás étterem, melegkonyhai

 tevékenység, gyorsétterem, ételbár.

 ( 210 ) M 22 00723

 ( 220 ) 2022.03.17.

 ( 731 )  Domnanics Szilvia Mária, Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 ) Kence Kelepce
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 ( 511 ) 3    Kozmetikumok; körömlakklemosók [kozmetikumok]; hidratálók [kozmetikumok]; napozókészítmények

[kozmetikumok]; testkrémek [kozmetikumok]; arclemosók [kozmetikumok]; bőrápoló kozmetikumok;

körömápoló kozmetikumok; ajakfilcek [kozmetikumok]; szépségápoló kozmetikumok; tonikok [kozmetikumok];

funkcionális kozmetikumok; természetes kozmetikumok; aknetisztító kozmetikumok; arctonikok

[kozmetikumok]; körömerősítők [kozmetikumok]; testolajok [kozmetikumok]; szemfestő kozmetikumok;

testfestékek (kozmetikumok); kozmetikumok szemöldökhöz; napolajok [kozmetikumok]; bőrmaszkok

[kozmetikumok]; kozmetikumok szempillához; öregedés elleni kozmetikumok; önbarnító készítmények

[kozmetikumok]; kozmetikumok olajok formájában; napvédő krémek [kozmetikumok]; barnító zselék

[kozmetikumok]; készítmények napozáshoz [kozmetikumok]; folyékony krémek (kozmetikumok); keratint

tartalmazó kozmetikumok; panthenolt tartalmazó kozmetikumok; hialuronsavat tartalmazó kozmetikumok;

lágyító készítmények [kozmetikumok]; bőrpuhító tisztítók [kozmetikumok]; kompakt púderek [kozmetikumok];

kozmetikumok porok formájában; kozmetikumok szemhéjfesték formájában; nem gyógyhatású kozmetikumok;

kozmetikumok tejek formájában; bőrön használt kozmetikumok; éjszakai krémek [kozmetikumok];

kozmetikumok egyéni használatra; készletben árusított kozmetikumok; szemhéjtusok, szemkihúzók

[kozmetikumok]; kozmetikumokkal átitatott kendők; kozmetikumok és kozmetikai készítmények; bőrirritáció

elleni szérumok [kozmetikumok]; színes kozmetikumok a bőrre; kozmetikumokkal impregnált tisztító párnák;

 nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; száraz bőr ápolására szolgáló kozmetikumok.

 ( 210 ) M 22 00783

 ( 220 ) 2022.03.23.

 ( 731 )  dr. Kállay-Németh Imola, Budapest (HU)

 ( 541 ) ZAM

 ( 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.

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 00831

 ( 220 ) 2022.03.29.

 ( 731 )  The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) SAFEGUARD

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztítószerek; polírozó készítmények;

súrolószerek; csiszolószerek; szappanok; dezodorok személyes használatra; izzadásgátlók; nem gyógyhatású

testápoló készítmények; kozmetikai készítmények testápoláshoz; kézápoló készítmények; tusfürdők; testápolók;

 tusoló- és fürdőzselék; fürdőhabok; testpermetek (test spray-k).

 ( 210 ) M 22 00964

 ( 220 ) 2022.04.11.

 ( 731 )  Reflektor Fesztivál Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pogár László, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  41    Zenei szórakoztatás szervezése; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; zenei koncertek bemutatása;

élő zenei koncertek; élő zenei előadások tartása; élő zenei műsorok; zenei fesztiválokkal kapcsolatos

szolgáltatások; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; zenei együttesek élő fellépései, előadásai;

szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; rádiós zenei koncertek; élő karácsonyi zenei

produkciók bemutatása; élő zenei előadások; élő zenei előadások szervezése; zenei előadás; zenei felvételek
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készítése; zenei felvételek készítése hangstúdióban; zenei produkciók; zenei produkciós szolgáltatások; zenei

szórakoztató műsorok készítése; zenei művek publikálása; zenei szövegek kiadása; előadások szervezése;

előadások szervezése és lebonyolítása; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; konferencia szolgáltatások;

konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése; konferenciák,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése,

lebonyolítása és rendezése; élő show-k rendezése; élő show-k készítése; élő showműsorok bemutatása; élő

showműsor készítési szolgáltatások; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő szórakoztató előadások bemutatása; élő

szórakoztató események bemutatása; élő szórakoztató események rendezése; élő szórakoztató műsorok

szolgáltatása; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és

 lebonyolítása.

 ( 210 ) M 22 00966

 ( 220 ) 2022.04.11.

 ( 731 )  Menyházi Regina, Vácduka (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Kirándulások, túrák szervezése és kivitelezése.

 ( 210 ) M 22 01087

 ( 220 ) 2022.04.25.

 ( 731 )  Sághy Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások];

művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

szolgáltatások; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása;

oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; partik tervezése [szórakoztatás]; show-műsorok

 készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 22 01309

 ( 220 ) 2022.05.18.

 ( 731 )  Ív Produkció Kommunikációs és Rendezvényszervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Cukormentes cukorkák; cukormentes édességek; cukormentes mentás bonbonok; cukormentes rágógumi;

gluténmentes kenyér; gluténmentes pékáruk; gluténmentes pizzák; alacsony szénhidráttartalmú édességek;

süteménypor; süteménypor keverékek; süteményliszt; süteményrudak; süteménytészta; sütemény kosárkák;

sütemény keverékek; reggeli sütemények; gyümölcsös sütemények; gyümölcsös sütemények/torták; vegán

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 17. szám, 2022.09.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2112



sütemények; csokoládés sütemények; sós sütemények; mandulás sütemények; epres sütemények; krémes

sütemények; tartós sütemények; fagylaltos sütemények; fagyasztott sütemények; készítmények süteményekhez;

cukormáz süteményekhez; cukormázak süteményekhez; süteménytészta keverékek; híg süteménytészta; tölthető

süteménykosárkák; keverékek süteménykészítéshez; por sütemények készítéséhez; csokoládétorták, csokoládés

sütemények; melaszos sütemények, torták; gyümölcskenyerek; gyümölcskenyerek, gyümölcsös sütemények;

gyümölcsöt tartalmazó sütemények; brownie (csokoládés sütemények); narancs alapú sütemények; malátás

sütemények, torták; krémeket tartalmazó sütemények; rizstorta, rizslepény (rizsből készült sütemény); sütemény

tészták; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); süteményekhez való tészta;

süteményporok; tejsodó alapú töltelékek süteményekhez és pitékhez; tejszínes, krémes sütemények, torták; zabos

sütemények emberi fogyasztásra; zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; zöldséget és baromfihúst tartalmazó

sütemények; zöldséget és halat tartalmazó sütemények; zöldséget és húst tartalmazó sütemények; keksz;

kekszkeverékek; pirítósok [kekszek]; ostyarúd [keksz]; omlós kekszek; kemény keksz [tengerészek keksze];

kekszek, rágcsálnivalók; sós kekszek; kekszek, kétszersültek; graham kekszek; maláta kekszek; aprósütemények,

kekszek; csokoládés kekszek; hagymás kekszek; gyümölcsöt tartalmazó kekszek, aprósütemények; sajtos

kekszek; sós kekszek, rágcsálnivalók; sós aprósütemények, kekszek; sós kekszek [ehető]; csokoládé édességek;

csokoládé szeletek; csokoládéból készült pralinék; csokoládékészítmények; csokoládémassza; csokoládés

édesipari termékek; csokoládés édességek; xylitollal édesített édességek; gabonaalapú kész rágcsálnivalók;

gabonaalapú müzliszeletek; gabonaalapú rágcsálnivalók; gabonaalapú energiaszeletek; gabonaalapú, étkezést

helyettesítő szeletek; gabonaalapú sós rágcsálnivalók; magas protein tartalmú gabonaszeletek; magvak, diófélék

és szárított gyümölcsök keverékét tartalmazó rágcsálnivaló szeletek [édességek]; müzliből készített

rágcsálnivalók; müzliszeletek; puffasztott rizs rágcsálnivalók; rizs alapú rágcsálnivalók; zabkorpát tartalmazó

gabonakészítmények; zabszeletek; cukorpótlók, édesítőszerek; édesítőszerből készült élelmiszerek desszertek

édesítéséhez; édesítőszerből előállított élelmiszerek desszertek készítéséhez; természetes édesítőszerek;

természetes és alacsony kalóriatartalmú édesítőszerek; természetes édesítőszerek granulátum formájában;

csokoládé alapú jeges italok; csokoládé alapú szeletek [készétel]; csokoládé alapú italok; csokoládé alapú

termékek; csokoládéval ízesített jégkrémek; édességek fagyasztott formában; fagyasztott édességek; fagyasztott

joghurtos édességek; fagyasztott tejes édességek; fagyasztott joghurtos piték; fagyasztott joghurtos torták;

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

fagylaltos édességek; fagylaltöntetek; fagylaltos édességek nyalókák formájában; fagylaltos italok; fagylaltpor;

fagylaltporok; fagylaltpótlók; fagylalttorták; gyümölcsös fagylaltok; gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok;

gyümölcsízű jégkrémek nyalókák formájában; gyümölcsjégkrém; gyümölcsjégkrém-szeletek; instant desszert

pudingok; joghurtalapú fagylaltok [főleg fagylalt]; kakaó alapú jeges italok; kávé alapú jeges italok; keverékek

fagyasztott édességek készítéséhez; keverékek fagylalt készítéséhez; keverékek jégkrém termékek készítéséhez,

fagylaltporok; keverékek jégkrémes édességek készítéséhez; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; vegán jégkrémek;

vizes alapú fagylaltok; vegán majonéz; vegán forró csokoládé; fagyasztott jégkrémek; fagyasztott joghurtok

 [fagylaltok, jégkrémek].

 35    Diétás készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

alkoholmentes italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; cukorkákkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; cukorkákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

desszertekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; fagyasztott joghurtokkal kapcsolatos

 nagykereskedelmi szolgáltatások; fagyasztott joghurtokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 22 01374

 ( 220 ) 2022.05.25.

 ( 731 )  Szabó István, Letenye (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;

 élelmiszerek és italok tartósítása (ezen belül zöldség, gyümölcs tartósítás).

 ( 210 ) M 22 01405

 ( 220 ) 2022.05.26.

 ( 731 )  Optimus Hill Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 541 ) optimus winery

 ( 511 )   33    Alkoholos borok; eredetmegjelöléssel védett borok; habzóbor, pezsgő; pezsgős borok.

  42    Borászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01408

 ( 220 ) 2022.05.27.

 ( 731 )  ARK STAR Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) AZIZ AZ IGAZI GYROS

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 22 01411

 ( 220 ) 2022.05.27.

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

  

( 546 )

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

 nagykereskedelme.

  44    Állategészségügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01412

 ( 220 ) 2022.05.27.

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

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; ásványvizek; asztali vizek; szénsavas vizek; szódavizek; üdítőitalok; vizek (italok);
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ízesített vizek; alkoholmentes teaízű italok; energiaitalok; ízesített szénsavas italok; nem szénsavas üdítőitalok;

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

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

 szénsavmentes víz.

 ( 210 ) M 22 01413

 ( 220 ) 2022.05.27.

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

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) ARANYCSUPOR

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

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

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

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

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

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

 fűszernövények; fák és erdészeti termékek; természetes növények.

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

  33    Alkoholos italok (sörök kivételével).

 35    Áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; felhasználói vélemények szolgáltatása

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

különböző szakemberek ügyfelekkel való összehozásával kapcsolatos üzleti közvetítői szolgáltatások: marketing

szolgáltatások; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

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

 üzletvezetési tanácsadás.

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

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

 minőségvizsgálat; minőségellenőrzési szolgáltatások.

  43    Ételkritikusi szolgáltatások [információ nyújtása ételekről és italokról].

 ( 210 ) M 22 01416

 ( 220 ) 2022.05.27.

 ( 731 )  Agrometry Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 ) Afitox

 ( 511 ) 1    Ásványi készítmények növényi tápanyagként történő felhasználásra; ásványi termékek növénytermesztéshez;

bakteriális készítmények mezőgazdasági használatra; biostimulánsok növényekhez; erdészeti vegyszerek,

gombairtók, gyomirtók, rovarirtók és parazitaölő szerek kivételével; hozamfokozók [kivéve orvosi vagy

állatorvosi használatra]; hormonok zöldségek és gyümölcsök érésének elősegítésére; hormonok gyümölcsök

érésének elősegítésére; kártevőirtókban használt vegyszerek; kémiai műtrágyák; kertészeti vegyszerek, a

gombaölő, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölő szerek kivételével; mezőgazdaságban használt vegyszerek;

mezőgazdasági műtrágyák; műtrágyák háztartási használatra; növekedésszabályozók növények részére;

 védőbalzsam fák sebeire.

5    Atkairtó szerek; bio rovarirtó szerek háztartási használatra; biocidok; biológiai rovarirtók mezőgazdasági

célokra; biológiai gyomirtó szerek; biológiai gombaölő szerek; erdészeti rovarirtó vegyszerek; erdészeti

növényirtó vegyszerek; erdészeti gombairtó vegyszerek; fonálféregölő szerek; gombaölő szerek mezőgazdasági

használatra; gombaölő szerek, fungicidek; gyomirtószer mezőgazdasági használatra; gyomirtó szerek, herbicidek;

rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarirtók mezőgazdasági használatra; talajfertőtlenítő készítmények; vegyi

 készítmények növényvédelmi célokra.
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 ( 210 ) M 22 01418

 ( 220 ) 2022.05.27.

 ( 731 )  BUDIŠ a. s., Dubové (SK)

 ( 300 )  POZ 369-2022 2022.02.14. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 210 ) M 22 01419

 ( 220 ) 2022.05.27.

 ( 731 )  Interholding.hu Kft., Szolnok (HU)

 ( 541 ) kepafalon.art

 ( 511 )   45    Domain nevek bejegyzése.

 ( 210 ) M 22 01420

 ( 220 ) 2022.05.27.

 ( 731 )  Nyilka Ildikó, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rosonczy Enikő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához.

  18    Bőröndök és szállító táskák.

  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz.

  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

  41    Szakmai képzés.

 ( 210 ) M 22 01421

 ( 220 ) 2022.05.28.

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

 Tóth Attila, Szeged (HU)

 ( 541 ) Attila Garden Rose

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 22 01424

 ( 220 ) 2022.05.29.

 ( 731 )  EasyLot Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01429

 ( 220 ) 2022.05.30.

 ( 731 )  Atena Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé.

 ( 210 ) M 22 01433

 ( 220 ) 2022.05.31.

 ( 731 )  Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Tanítási és oktatási anyagok; könyvek.

 35    Kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi közvetítői szolgáltatás; kereskedelmi

 tranzakciók tárgyalása és megállapodás kötése harmadik fél számára.

  38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás.

  41    Könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; oktatási információs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01434

 ( 220 ) 2022.05.31.

 ( 731 )  HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentes (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

 ( 210 ) M 22 01466

 ( 220 ) 2022.06.02.

 ( 731 )  Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ambrus Réka, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; előadások

rendezése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; felhasználói értékelések szolgáltatása

szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális

célokra; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és

lebonyolítása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; online,

nem letölthető videók biztosítása; podcastek gyártása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás;

show-műsorok készítése; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; videorögzítés;

 zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneoktatás.

  42    Tudományos kutatás.

 ( 210 ) M 22 01476

 ( 220 ) 2022.06.02.

 ( 731 )  Varga Tibor Norbert, Hajdúszovát (HU)

 ( 740 )  Dr. Gombkötő Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Járművek karbantartást megelőző vizsgálata; járművek javítást megelőző vizsgálata.

 ( 210 ) M 22 01588

 ( 220 ) 2022.06.20.

 ( 731 )  Koltai Viktor, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Vadriasztó síp (biztonsági, védelmi és jelzőkészülékek).

 ( 210 ) M 22 01589

 ( 220 ) 2022.06.20.

 ( 731 )  Koltai Viktor, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 ) VIONN GO

 ( 511 )  9    Vadriasztó síp (biztonsági, védelmi és jelzőkészülékek).

 ( 210 ) M 22 01591

 ( 220 ) 2022.06.20.

 ( 731 )  Indectis Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Galamb András, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  33    Csendes borok; fehér habzóborok; fehérbor; rozé borok; vörösbor; bor alapú italok; égetett szeszesitalok;

desztillált röviditalok; alkoholos keserű aperitifek; koktélok; elkészített alkoholos koktélok; bor alapú aperitifek;

 alacsony alkoholtartalmú italok.

 35    Árubemutatás; árubemutatók szervezése eladási célokra; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra;

árubemutatók szervezése reklámozási célokra; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; promóciós, reklám célú árubemutatás; termékek és szolgáltatások bemutatása; értékesítési bemutatók;

 alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével).

  39    Árucsomagolás; ajándékcsomagolás.

  41    Előadások szervezése.

  43    Italszolgáltatással kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 01608

 ( 220 ) 2022.06.21.

 ( 731 )  AJTÓHÁZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Karácsony Bálint, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Ajtókeretek, ajtótokok fából; ajtókeretek, ajtótokok nem fémből; ajtókeretek, nem fémből; ajtók, nem

fémből; fa ajtók; vinyl ajtók; üvegpanelek ajtókhoz; keretek (nem fémből) üvegezett ajtókhoz; üvegezett ajtók

[nem fém keret]; üveges ajtók nem fémből; elválasztó ajtók nem fémből; külső ajtók nem fémből; belső ajtók

 nem fémből; ajtópanelek, nem fémből; nemfém biztonsági ajtók; tolóajtók, nem fémből.

 ( 210 ) M 22 01620

 ( 220 ) 2022.06.22.

 ( 731 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

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

 ( 541 ) Apenta+ Elements Superfruit Splash

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas

italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];

smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss

gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök

 limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 210 ) M 22 01623

 ( 220 ) 2022.06.22.

 ( 731 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

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

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas

italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nemgyógyászati célokra];

smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss

gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök

 limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 210 ) M 22 01686

 ( 220 ) 2022.06.29.

 ( 731 )  Otthon Centrum Franchising Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 22 01688

 ( 220 ) 2022.06.29.

 ( 731 )  Otthon Centrum Franchising Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 22 01689

 ( 220 ) 2022.06.29.

 ( 731 )  Kővári Zita Borbála, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Földesi-Herpai-Szalai Ügyvédi Iroda, Veszprém

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházat sportoláshoz.

 ( 210 ) M 22 01692

 ( 220 ) 2022.06.29.

 ( 731 )  LOUIS VUITTON MALLETIER, Paris (FR)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  18    Hétköznapi, utcai táskák; hátizsákok, hátitáskák; kézitáskák; poggyász; útitáskák; irattáskák, aktatáskák;

kerekes bevásárlótáskák, szatyrok; bőröndök, utazóládák [poggyász]; kofferek; utazóládák; piperetáskák üresen;

utazókészletek [bőráruk]; ruha- és cipőtáskák utazáshoz; kalapdobozok bőrből; dobozok, tartók bőrből vagy

műbőrből; zsebtárcák; pénztárcák; kártyatartók; névjegytartók; kulcstartó tokok; poggyászcímke tartók; bőr

címkék; bőrszalagok, bőrzsinórok; bőr és műbőr vállszíjak [hevederek]; bőr- vagy műbőr szíjak; övek bőrből;

bőrök és műbőrök; háziállatok szállítására szolgáló táskák; nyakörvek állatoknak; bőr pórázok; ruhák állatoknak;

 ernyők, esernyők; napernyők; korbácsok, ostorok; sétapálcák; lószerszámok; bútorhuzatok bőrből.

 ( 210 ) M 22 01694

 ( 220 ) 2022.06.29.

 ( 731 )  Murczin Odett, Máriahalom (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.

 ( 210 ) M 22 01713

 ( 220 ) 2022.06.30.

 ( 731 ) DEWOL Kereskedelmi Szolgáltató Építőipari és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  Dr. Szita Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DEWOL

 ( 511 )  36    Irodahelyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása; épületbérbeadás; házak bérbeadása; ingatlanok

bérbeadása; irodák [ingatlanok] bérbeadása; bérházak kezelése; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlannal

 kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek.

 37    Ácsmunkák; acélszerkezetek építése épületekhez; alapozások megépítése; általános építési vállalkozói

szolgáltatások; aszfaltozás; belső és külső falak, mennyezetek és tetők szigetelése; beltéri szigetelési és tömítési

szolgáltatások; beltéri válaszfalak építése; betonburkolás; betonozás; bontási munkák, szolgáltatások; burkolás és

csempézés; csővezetékek fektetése és építése; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások; építés;

építési menedzsment; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építési projektmenedzsment szolgáltatások;

építési szolgáltatások; építési tanácsadó szolgáltatások; építési munka felügyelete; építési területek előkészítése;

építkezés; építkezés, magasépítés; építkezések felügyelete [irányítás]; építkezéshez kapcsolódó konzultáció;

építkezési szaktanácsadás; építőanyagok segítségével létrehozott tájépítészeti szolgáltatások; épületbontás;

épületbontási szolgáltatások; épületalapok építése; épületek átépítésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

épületek építése; épületek és más szerkezetek építése; épületek festése; épületek kivitelezése; épületek

megerősítése; épületek szigetelése; épületek vakolása; épületszigetelés, épülettömítés; falépítés; festési munkák;

föld alatti építés; földmozgatási munkák; gipszkarton kivitelezési szolgáltatások; gyárépítés; ipari építkezések

kivitelezése; ipari ingatlanok építése; ipari üzemek lebontása; irodák, irodaházak építése; kábelfektetés;

kéményépítés; kereskedelmi épületek építése; kerítések felállítása; kerti épületek építése [felállítás és üvegezés];
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kőműves munkák; külső és belső festés; külső oldali burkolás; kútépítés; lakó- és kereskedelmi épületek építése;

lakóingatlan-építés; lakóingatlanok építése; beléptető rendszerek felszerelése, üzembe helyezése; betörésjelző

riasztók üzembe helyezése, karbantartása és javítása; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása;

biztonsági rendszerek felszerelése; biztonsági rendszerek üzembe helyezése; biztonsági zárak javítása;

lakatosmunkák [javítás]; tűzjelző készülékek javítása vagy karbantartása; elektronikus vagy légkondicionáló

rendszerek karbantartása; fűtési rendszerek karbantartása és javítása; fűtő- és hűtőberendezések üzembe

helyezése; fűtőberendezések beszerelése; fűtőberendezések üzembe helyezése, javítása és karbantartása;

fűtőkészülékek javítása és karbantartása; klímarendszerek beüzemelése; központi fűtés beszerelése; központi

fűtés rendszerek üzembe helyezése; központi fűtés üzembe helyezése; légkondicionáló berendezések javítása és

karbantartása; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; ablakkeretek

beszerelése; ablakkeretek cseréje; ablakok beszerelése; ablakok cseréje; ablakok hőszigetelése; ablakok

üvegezése; ablaktisztítás; beltéri árnyékolók, rolók javítása; épületüvegezési szolgáltatások; redőnyök felszerelése

és javítása; reluxák felszerelése és javítása; rolók felszerelése; üvegezés; csőfektetés; csőhálózat felújítása;

csőszerelési szolgáltatások; csővezeték rendszerek üzembe helyezése; csővezeték rendszerek karbantartása és

javítása; csővezetékek karbantartása és javítása; csővezetékek lefektetése; szennyvízcsövek karbantartása; vécék

beszerelése és javítása; vízellátó berendezések karbantartása; vízvezeték-szerelés; vízvezetékek karbantartása;

ajtónyitók és -zárók felszerelése; épület javítás; épületek állagmegóvása; épületek belső és külső tisztítása;

épületek berendezéseinek karbantartása és javítása; épületek felújítása; épületek hőszigetelése; épületek

karbantartása; fertőtlenítés; épületbelsők takarítási szolgáltatásai; épületek belső felületeinek tisztítása; épületek

belső felületeinek fertőtlenítése; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás;

épülettakarítás, épülettisztítás; háztartási szolgáltatások [takarítási szolgáltatások]; külső falfelületek tisztítása;

leszerelési, bontási szolgáltatások; magánlakások építése; mélyépítési bontás; mélyépítési, építőmérnöki munkák;

mennyezet építés; mennyezetburkolás; öntözéssel kapcsolatos építőmérnöki tevékenység; padlóburkolási

szolgáltatások; padlóburkoló lapok lerakása; padlóépítés; szigetelési szolgáltatások; társasházak, apartmanházak,

többlakásos épületek építése; téglafalak burkolása; telkek, építési területek megtisztítása; tetőfedési

szolgáltatások; tetőfedő munkák; tetők építése; tetők lebontása; tetőszigetelés; utak építése; útburkolás; utak

aszfaltozása; útépítés; vakolás [vakolási munkák]; válaszfalak építése; vásári standok és üzletek építése;

vezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások;

 vízellátó berendezések építése; nyílászárók beszerelése.

 42    Építészeti és mérnöki szolgáltatások; építőmérnöki konzultációs szolgáltatások; építőmérnöki, mélyépítési

tervezési szolgáltatások; építőmérnöki tervezési szolgáltatások; építőmérnöki tevékenység; építőmérnöki

tevékenységgel kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások; mérnöki projektmenedzsment szolgáltatások;

mérnöki szolgáltatások, munkák; mérnöki tanácsadó szolgáltatások; mérnöki tervezés; mérnöki tervezés és

konzultáció; mérnöki tervezési szolgáltatások; földmérés; földmérési, mérési szolgáltatások; ingatlanfelmérés;

építési projektek fejlesztése; építészeti konzultáció; építészeti projekt irányítása; építészeti szolgáltatás; építészeti

szolgáltatások; építészeti tervezés; építészeti tervek készítése; építészeti tervkészítés; épületek tervezése;

 háztervezés.

 ( 210 ) M 22 01720

 ( 220 ) 2022.06.30.

 ( 731 )  Bognár Ildikó Rita, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Török Réka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások;

ingatlanügynökség; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos
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ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek;

 irodahelyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása.

 ( 210 ) M 22 01802

 ( 220 ) 2022.07.07.

 ( 731 )  Zukernik Michael, Zürich (CH)

 ( 740 )  Éva Sándor, Budapest

 ( 541 ) FERENC FRICSAY CONDUCTING COMPETITION

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

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

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

A rovat 53 darab közlést tartalmaz.
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