
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  216.682

 ( 151 )  2015.09.28.

 ( 210 )  M 15 02258

 ( 220 )  2015.08.18.

 ( 732 )  Csernai Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó szoftverek; adatkommunikációs szoftverek; applikációs szoftver; elektromos vagy

elektronikus telefonkönyvek, címjegyzékek; elektronikus menetrendek; elektronikusan rögzített adatok; integrált

szoftvercsomagok; interaktív számítógépesszoftverek; kommunikációs szoftverek; közösségi szoftverek;

mobiltelefonos szoftveralkalmazások; rögzített adatállományok; számítógépes adatbázisok; számítógépes digitális

térképek; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes szoftverreklámozáshoz; számítógépes

szoftveralkalmazások (letölthető); számítógépes szoftverek (rögzített); számítógépes szoftverek [programok];

számítógépes szoftverek globális helymeghatározó rendszerekhez [GPS]; számítógépes szoftverek piaci

információkfeldolgozásához; számítógépes szoftverek üzleti célokra; számítógépes szoftverek; számítógépes

szoftverfejlesztési eszközök; számítógéppel támogatott szoftverfejlesztéshez használt számítógép hardverek;

 szoftverek; szoftvervezérlők.

 39    A szállítás és az utazások szervezése; a szállítással kapcsolatos információk nyújtása; bérelhető hordozható

utak; fuvarozás, áruszállítás; fuvarozási szolgáltatások; helikopteres szállítás; információnyújtás autóutakkal

kapcsolatban; információknyújtása a repülési menetrendekkel kapcsolatban; információ szállítással kapcsolatban;

információk szolgáltatása a közúti forgalommal kapcsolatban; komphajós szállítás lefoglalása; komppal történő

szállítás megszervezése; közlekedési információsszolgáltatások, közlekedési menetrendekkel kapcsolatos

információs szolgáltatások; közlekedési módokkal, lehetőségekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; közúti

szállítás, közúti szállítás megszervezésére vonatkozó szolgáltatások; közútiszállítással kapcsolatos tájékoztatás;

közúti személyszállítás; közúti utasszállítási szolgáltatások; közúti, vasúti, légi és vízi [tengeri] utasszállítás

szervezése; légi szállítás megszervezése; légi szállítás megszervezésére vonatkozó szolgáltatások;légi szállításra

vonatkozó információszolgáltatás; megrendelési és foglalási szolgáltatások szállításhoz; menetrendekkel

kapcsolatos adatok szolgáltatása; mobil távközlési készülékeken és eszközökön keresztül történő szállítási és

utazási információkbiztosítása; repülőjáratok indulásával kapcsolatos tájékoztatás; szállítás; szállítás

megszervezése; szállítás számítógépes világhálózaton keresztül való lefoglalása; szállítási foglalási

szolgáltatások; szállítási logisztikai szolgáltatások; szállításimódokkal kapcsolatos adatok szolgáltatása; szállítási

szolgáltatások nyújtása; szállítási ügynökség; szállítással és utazással kapcsolatos információnyújtás; szállítással

kapcsolatos számítógépes elosztás tervezés; szállítással kapcsolatos számítógépestanácsadás [elosztás];

szállításszervezés; szállításszervezési szolgáltatások; szállítmányozás és fuvarközvetítés; számítógépes szállítási

információs szolgáltatások; szárazföldi, tengeri és légi szállítás szervezése és lebonyolítása; szárazföldi,tengeri és

légi szállítási tevékenység szervezése; szárazföldi utasszállítási szolgáltatások; szárazföldi, vízi [tengeri] és

légiszállítás megszervezése; személy- és teherszállítási szolgáltatások; személyek szállítása szárazföldön;

személyre szabottútvonaltervezés [vezetési]; személyszállítás megszervezése; személyszállítással kapcsolatos

tájékoztatás; telefonos ügyfélszolgálatok és segélyvonalak révén történő szaktanácsadás a szállítási szolgáltatások

területén; úti és közlekedési információkbiztosítása; útiköltséggel, viteldíjjal kapcsolatos információk biztosítása;

útviszonyokkal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatások; vasúti szállítás foglalása; vasúti szállítás megszervezésére
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vonatkozó szolgáltatások; vasúti szállítással kapcsolatostájékoztatási szolgáltatások; vezetési szolgáltatások; vízi

 szállítás megszervezésére vonatkozó szolgáltatások.

 42    Adatátviteli rendszerek fejlesztése; adatbányászat; adatbázisok tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozásra

szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése; adatmásolási

és átalakítási szolgáltatások,adatkódolási szolgáltatások; adatmigrációs szolgáltatások; hálózatok létrehozásával

kapcsolatos tervező szolgáltatások; hálózatok tervezése és fejlesztése; hardver és szaftver bérbeadása;

információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információsszolgáltatások; keresőprogramok, eszközök

működtetése; kommunikációs rendszerek tervezése; műszaki folyamatok számítógépes automatizálásával

kapcsolatos kutatás; online vitafórumok tervezése, kezelése és monitorozása; számítógép hardverek és

szoftverekhibaelháritása; számítógépek és számítógépes szoftverek bérbeadása, kölcsönzése; számítógépek

fejlesztése; számítógépek kölcsönzése/bérbeadása, szoftver frissítése; számítógépek specifikációinak tervezése;

számítógépekkel kapcsolatos műszaki kutatás;számítógépekkel kapcsolatos technológiai kutatás;

számítógépekkel kapcsolatos technológiai szolgáltatások; számítógépes elemzés; számítógépes grafikai

szolgáltatások; számítógépes hálózati szolgáltatások; számítógépes hálózatok konfigurálása;számítógépes

hálózattervezési szolgáltatás; számítógépes hardver és szoftver személyre szabása; számítógépes hardver és

szoftver tervezés és fejlesztés; számítógépes hardverekhez és számítógépes programokhoz kapcsolódó tervezési

szolgáltatások;számítógépes információfeldolgozó rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tervezési szolgáltatások;

számítógépes kutatási szolgáltatások; számítógépes projektvezetési szolgáltatások; számítógépes rendszerek és

hálózatok integrálása, egyesítése;számítógépes rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek hatékonyságával

kapcsolatos összehasonlító elemzési tanulmányok; számítógépes rendszerek memóriabankjainak frissítése;

számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépesrendszerek tervezése; számítógépes

rendszerelemzés; számítógépes szoftverek bérbeadása és karbantartása; számítógépes tervező és programozó

szolgáltatások; számítógépesített adatelemzés; számítógép-hálózatok fejlesztése; szoftverfejlesztés,

programozásés kivitelezés; tervezési szolgáltatások adatfeldolgozó rendszerekhez; tervezési szolgáltatások;

tudományos és technológiai szolgáltatások; weboldal frissítési szolgáltatások; webtárhely és szoftver

 szolgáltatások, szoftver bérlés.

 ( 111 )  216.683

 ( 151 )  2015.09.28.

 ( 210 )  M 15 02286

 ( 220 )  2015.08.25.

 ( 732 )  TOTAL Feuerschutz GmbH, Ladenburg (DE)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Tűz oltására és elfojtására szolgáló vegyületek; tűz oltására és elfojtására szolgáló habok és porok; tűzálló

vegyületek; kémiai abszorbensek; füst- és ködképző vegyületek; vegyületek és anyagok kiömlött olaj és vegyi

 anyagok felszívására; vegyitesztpapírok.

9    Tűz eloltására, tűz megszüntetésére és tűz elfojtására szolgáló készülékek és berendezések, valamint azok

tartozékai; tűzoltótömlők és kiegészítőik; tűzoltófecskendők; tűzoltó berendezés részét képező pisztolyok,

tartályok és monitorok; tűz eloltására,tűz megszüntetésére és tűz elfojtására szolgáló készülékekhez tartozó

csövek és tömlők; induktorok tűz eloltására, tűz megszüntetésére és tűz elfojtására szolgáló készülékekhez;

független felszerelés tűz eloltására, behatárolására és megszüntetésére;készülékek és eszközök tűz eloltására, tűz

megszüntetésére és tűz elfojtására szolgáló készülékek és felszerelések tesztelésére, ellenőrzésére és

karbantartására; elektronikus mérlegek; manométerek; vákuummérők; fűtőkészülékek és szárítók tűz

eloltására,tűz megszüntetésére és tűz elfojtására szolgáló készülékek tűzoltótömlőihez; közúti jelzőbóják;

szívótömlők; vulkanizáló készülék; javító felszerelések tűzoltótömlőkhöz; tűzoltótömlő szekrények; tűzjelző

gombok; tűzálló takarók; fényes, világító és neonvilágítások; hegesztő takarók; elektromos tűzoltótömlő
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tekercselő készülékek; füst és gázdetektorok; füst- és ködképző készülékek; vészjelző fáklyák; szirénák és kürtök;

megafonok; szélirányjelzők; rádiókészülékek; kézi adó-vevők; elemek; akkumulátor- éselemtöltők; elektromos

kábeltekercselők; elektromos konnektor dobozok és elektromos tápegység dobozok; nyomásszabályozó

készülékek; biztonsági hámok, hevederek; védőruházat, -lábbelik és -fejfedők; fejvédő eszközök; biztonsági

övek; légzőkészülékek;lélegeztető készülékek; arcvédő maszkok; ugróponyvák; mentőpárnák; tűz elfojtó és

 tűzoltó rendszerek.

 11    Világító berendezések; vészjelző és figyelmeztető lámpák; keresőlámpák; világító jeladók; villanykörték,

izzók; fényszórók; reflektorok; lámpaernyők; fűtő- és szárítóberendezések; tűzcsapok; ventilátorok; ventilátor

 készülékek; legyezők; ártalmas gázokelvezetésére szolgáló csövek és készülékek.

 12    Tűzoltóautók; trailerek tűz eloltására, elfojtására és megszüntetésére szolgáló eszközök szállítására;

 jelzőkürtök és vészjelző lámpák járművekhez.

 20    Fogantyúk nem fémből; ruhafogasok; műanyag kúpok dugaszoláshoz; tűzálló szekrények; tároló

szekrények; kulcsszekrények; vészhelyzeti szekrények; tűzoltószekrények; védő kámzsák és takarók tűzoltók

részére nem fémből; tároló dobozok, tartók és tartályoknem fémből; tárolók veszélyes anyagok tárolására;

 szerszámos szekrények nem fémből; üzemanyag kannák nem fémből.

 37    Beüzemelése, karbantartása és javítása valamennyi, tűzoltásra, tűz elfojtására és tűz megszüntetésére

szolgáló készüléknek, felszerelésnek és járműnek, továbbá kiömlött olaj-, szennyezőanyag- és veszélyes anyag

 kezelésére szolgáló készüléknek ésfelszerelésnek.

 41    Tájékoztatás, oktatás és tanácsadás valamennyi, tűzoltásra, tűz elfojtására és tűz megszüntetésére szolgáló

készülékre, felszerelésre és járműre, továbbá kiömlött olaj-, szennyezőanyag- és veszélyes anyag kezelésére

 szolgáló készülékre és felszerelésrevonatkozóan.

  42    Tűzoltásra, tűz elfojtására és tűz megszüntetésére szolgáló rendszerekre vonatkozó tervezési szolgáltatások.

 ( 111 )  216.738

 ( 151 )  2015.09.28.

 ( 210 )  M 15 02075

 ( 220 )  2015.07.30.

 ( 732 )  Human Operator Zrt., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Czeglédy Csaba, Szombathely

 ( 541 )  Rébusz

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; állásközvetítő irodák;

 munkaerő-toborzás.

 ( 111 )  216.739

 ( 151 )  2015.09.28.

 ( 210 )  M 15 02076

 ( 220 )  2015.07.30.

 ( 732 )  Human Operator Zrt., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Czeglédy Csaba, Szombathely

 ( 541 )  Rébusz foglalkoztatás

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; állásközvetítő irodák;

 munkaerő-toborzás.

 ( 111 )  216.740

 ( 151 )  2015.09.28.

 ( 210 )  M 15 02077

 ( 220 )  2015.07.30.

 ( 732 )  Human Operator Zrt., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Czeglédy Csaba, Szombathely
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 ( 541 )  rébuszos foglalkoztatás

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; állásközvetítő irodák;

 munkaerő-toborzás.

 ( 111 )  216.750

 ( 151 )  2015.09.28.

 ( 210 )  M 15 02159

 ( 220 )  2015.08.07.

 ( 732 )  Richter Ildikó Eszter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 
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