
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  222.270

 ( 151 )  2017.09.14.

 ( 210 )  M 17 02416

 ( 220 )  2017.07.28.

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

ecsetek;tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  222.400

 ( 151 )  2017.09.14.

 ( 210 )  M 17 01464

 ( 220 )  2017.05.04.

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  REACH YOUR GOALS

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

kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök; ecsetek;

tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  222.401

 ( 151 )  2017.09.14.

 ( 210 )  M 17 02362

 ( 220 )  2017.07.24.

 ( 732 )  HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés, légiforgalmi távközlési és riasztó szolgáltatások.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység, ipari elemző
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és kutató szolgáltatások, repülésbejelentő, repüléstájékoztató szolgáltatások, repülésmeteorológiai észlelő és

tájékoztató szolgáltatások, műszakidokumentációs és ahhoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatás, légiforgalmi

irányítással és légiforgalmi szolgálatok ellátásával összefüggő tervezési tevékenység, radar adatok szolgáltatása,

valamint a megjelenítésükre szolgáló hardver, szoftverforgalmazása, telepítése, üzemeltetése, könyvkiadás,

 térképkészítés, könyv- és térképforgalmazás.

 45    Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások,

biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére, légiforgalmi irányítás, légiforgalmi szolgálatok

ellátása, repüléstájékoztató ésrepülésbejelentő szolgáltatás, légtérgazdálkodás, légiforgalom áramlásának

szervezése, légijármű eltűnése vagy kényszerhelyzetbe kerülése esetén a szükséges intézkedés- kutatás, mentés,

segítségnyújtás kezdeményezése, központi légiforgalmi tájékoztatószolgálat ellátása, a légiközlekedéssel

kapcsolatos tájékoztató anyagok kiadása, légijárművek részére tanácsadói, repüléstájékoztató és riasztó szolgálat

 ellátása, résidőkiosztás a koordinált repülőtereken.

 ( 111 )  222.402

 ( 151 )  2017.09.14.

 ( 210 )  M 17 02483

 ( 220 )  2017.08.04.

 ( 732 )  Medico Uno Pharmaceuticals SE Európai Rt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Széles 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 állatokszámára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  222.403

 ( 151 )  2017.09.14.

 ( 210 )  M 17 02607

 ( 220 )  2017.08.17.

 ( 732 )  Marczali Zoltán, Komarno (SK)

 ( 740 )  XLex Iparjogvédelmi és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; online és offline

adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése, üzleti könyvvizsgálat online és offline; online

és offline bérszámfejtési és munkaügyitanácsadási- és ügyintézési szolgáltatások; online és offline könyvelési- és

számviteli szolgáltatások; online és offline irattározási szolgáltatások; online kiskereskedelmi szolgáltatások az

üzleti élet résztvevői számára, azaz könyvek, jelentések,(szakmai) folyóiratok, diagnosztikai eszközök,

szoftverek, tanfolyamok és szemináriumok értékesítése; online interaktív források és lehetőségek biztosítása

ismeretek kicserélésére és megbeszélésére a következő szakterületeken: általános üzleti/gazdaságitémák,

könyvvitel és adózás, munkaügy és bérszámfejtés; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; vállalati revíziós

és könyvvizsgálati szolgáltatások; adóelőkészítési és tanácsadási szolgáltatások, üzletvezetési tanácsadási

szolgáltatások; stratégiaiés üzleti tervkészítési konzultációs szolgáltatások; üzleti/vállalati folyamatokkal

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fúziós, felvásárlási és érdekeltség leválasztási/elidegenítési szakértői és
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tanácsadási szolgáltatások; elemzési szolgáltatások,azaz versenyképességi és piaci elemzések; üzleti értékbecslés

és vállalati vagyonértékelés; kereskedelmi kiállítások és konferenciák szervezése és lebonyolítása a következő

szakterületeken: könyvelés, számvitel, könyvvizsgálat, adózás, üzletmenet,üzlet/vállalatvezetés,

 információtechnológia, online üzleti tevékenységek és munkafolyamatok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; oktatási szolgáltatások, azaz

előadássorozatok, szemináriumok, konferenciák, szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése és lebonyolítása,

továbbá az ezekkel kapcsolatos oktatásianyagok kidolgozása és terjesztése a következő szakterületek

vonatkozásában: számvitel, könyvvizsgálat, adózás, vezetési tanácsadás, üzletmenet, pénzügyi management és

 elemzés, számítógépes szoftverfelhasználás, online üzleti tevékenységek ésmunkafolyamatok.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; felhőalapú számítástechnika;

 fizikai adatok vagydokumentumok átalakítása elektronikus médiába; szoftver mint szolgáltatás [SaaS].

 ( 111 )  222.436

 ( 151 )  2017.09.14.

 ( 210 )  M 17 02610

 ( 220 )  2017.08.17.

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  LIMO

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek közlekedési szolgáltatásokhoz, nevezetesen gépjárművek üzemeltetésének

 koordinálásához.

 35    Reklámozás, marketing és promóciós szolgáltatások, menedzseri és adminisztrációs szolgáltatások és az

 ezekhez kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások.

 38    Távközlési szolgáltatások, nevezetesen hívásirányító sms és push értesítések diszpécser állomásra

 mobiltelefon használatával.

  39    Járművek, elektromos és benzines személyautók kölcsönzése.

  42    Online nem letölthető szoftverek átmeneti használatának biztosítása járműkölcsönzés során.

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 
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