
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  227.483

 ( 151 )  2019.03.28.

 ( 210 )  M 19 00643

 ( 220 )  2019.02.28.

 ( 732 ) JÁSZ-TÉSZ Térségi Zöldség-gyümölcs Termelő és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagyréde

 (HU)

 ( 740 )  Szöllősi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Rédei leveszöldség, mexikói salátakeverék, sárga hüvelyű vágott zöldbab, zsenge borsó.

 ( 111 )  227.484

 ( 151 )  2019.03.28.

 ( 210 )  M 18 03763

 ( 220 )  2018.12.17.

 ( 732 )  ingatlan.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tolnay Mihály, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Az alábbi ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások: reklámozás; marketing; kereskedelmi és

marketingszolgáltatások; szakmai konzultáció ingatlan ügyekben; ingatlanhoz kapcsolódó adatindexek

összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; árösszehasonlítószolgáltatások; célzott marketing; értékesítési

promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

értékesítése [reklámtáblák]; ingatlanokra vonatkozó információk számítógépes adatbázisokba valógyűjtése és

rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; az

 interneten vagy más elektronikus médián nyújtott adatbázis-szolgáltatások.

 36    Az alábbi ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások: biztosítás; ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés;

ingatlanügynökség; ingatlantanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; pénzügyi közvetítés; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanokértékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek

bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül.

 42    Az alábbi ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások: energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás;

építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; ingatlanfelmérés; összehasonlító kalkulátor

 szoftver üzemeltetés.

 ( 111 )  227.485

 ( 151 )  2019.03.28.

 ( 210 )  M 18 03764

 ( 220 )  2018.12.17.

 ( 732 )  ingatlan.com Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr Tolnay Mihály, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Az alábbi ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások: reklámozás; marketing; kereskedelmi és

marketingszolgáltatások; szakmai konzultáció ingatlan ügyekben; ingatlanhoz kapcsolódó adatindexek

összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; árösszehasonlítószolgáltatások; célzott marketing; értékesítési

promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

értékesítése [reklámtáblák]; ingatlanokra vonatkozó információk számítógépes adatbázisokba valógyűjtése és

rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; az

 interneten vagy más elektronikus médián nyújtott adatbázis-szolgáltatások.

 36    Az alábbi ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások: biztosítás; ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés;

ingatlanügynökség; ingatlantanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; pénzügyi közvetítés; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanokértékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek

bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül.

 42    Az alábbi ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások: energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás;

építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; ingatlanfelmérés; összehasonlító kalkulátor

 szoftver üzemeltetés.

 ( 111 )  227.486

 ( 151 )  2019.03.28.

 ( 210 )  M 19 00552

 ( 220 )  2019.02.21.

 ( 732 )  Töreczki Marina, Megyaszó (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kiskereskedelmi

szolgáltatások alkoholos italokkal kapcsolatban; nagykereskedelmi szolgáltatások alkoholos italokkal

kapcsolatban; alkoholmentes italokkal kapcsolatosnagykereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italokkal

 kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; étel házhozszállítás; pizza kiszállítás; éttermi

 ételszállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; pizzériák; mobil catering szolgáltatások; mobil éttermi

szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételkészítés; éttermi szolgáltatások; éttermi foglalási

szolgáltatások; bár- és éttermiszolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; ételek és italok

szolgáltatása éttermi vendégek számára; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár

létesítményeket, szolgáltatásokat; elvitelre készített ételekkelés italokkal kapcsolatos szolgáltatások; vállalati

vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; ételek és italok biztosítása

bisztrókban; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; ételkészítés mások számárakiszervezéssel; ételfőzési,

 melegkonyhai szolgáltatások; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése.

 ( 111 )  227.487

 ( 151 )  2019.03.28.

 ( 210 )  M 18 03765

 ( 220 )  2018.12.17.

 ( 732 )  ingatlan.com Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Tolnay Mihály, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Az alábbi ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások: reklámozás; marketing; kereskedelmi és

marketingszolgáltatások; szakmai konzultáció ingatlan ügyekben; ingatlanhoz kapcsolódó adatindexek

összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; árösszehasonlítószolgáltatások; célzott marketing; értékesítési

promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

értékesítése [reklámtáblák]; ingatlanokra vonatkozó információk számítógépes adatbázisokba valógyűjtése és

rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; az

 interneten vagy más elektronikus médián nyújtott adatbázis-szolgáltatások.

 36    Az alábbi ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások: biztosítás; ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés;

ingatlanügynökség; ingatlantanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; pénzügyi közvetítés; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanokértékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek

bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül.

 42    Az alábbi ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások: energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás;

építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; ingatlanfelmérés; összehasonlító kalkulátor

 szoftver üzemeltetés.

 ( 111 )  227.488

 ( 151 )  2019.03.28.

 ( 210 )  M 19 00298

 ( 220 )  2019.02.04.

 ( 732 )  Pincési Endre Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jalsovszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; 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,

 mártások és egyéb fűszerek; jég (fagyott víz).

 32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  227.489

 ( 151 )  2019.03.28.

 ( 210 )  M 19 00549

 ( 220 )  2019.02.21.

 ( 732 )  dr. Tóth Péter, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

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

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

elektromos energia vezetésére,kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy

felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,
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továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek éseszközök; 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; szoftverek; szoftverek online reklámok

 bérbeadásához weboldalakon; számitógépesszoftver reklámozáshoz; applikációs szoftverek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kereskedelmi ügyletek

tárgyalása; üzletvitel kereskedelmi és szolgáltató vállalatok számára; kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; termékekeladásával és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos üzleti közvetítői és

tanácsadói szolgáltatások reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás, marketing és

promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;reklámanyag-terjesztési szolgáltatások;

 tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban.

 42    Szoftver készítés; szoftver kutatás; szoftver mérnökség; szoftver testreszabása; szoftver-karbantartás;

szoftveralkotás; szoftverek frissítése; szoftverek tervezése és fejlesztése a mobilalkalmazások területén;

szoftverfejlesztés; szoftverfejlesztésszoftverkiadás keretében; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés;

szoftverfejlesztési szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz; szoftvertelepítés; tájékoztatás a számítógépes

szoftverfejlesztés területén; webes alkalmazásszoftverek fejlesztése;számítógépes szoftverfejlesztés; számítógép

programozáshoz kapcsolódó kutatás; sazámítógépes programokkal kapcsolatos kutatás; számítógépes

programozási szolgáltatás; számítógépes szoftver kutatás; számítógépes szoftverfejlesztés;

számítógépestervezéssel kapcsolatos kutatás; kutatás és fejlesztés [szolgáltatások]; kutatási szolgáltatások;

 kutatási szolgáltatások. biztosításaKutatólaboratóriumokMobilalkalmazások fejlesztése

 ( 111 )  227.493

 ( 151 )  2019.03.28.

 ( 210 )  M 18 03504

 ( 220 )  2018.11.23.

 ( 732 )  Happy Caking Ltd., Aldershot (GB)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Masszázs; terápiás testkezelések.

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 
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