
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  229.300

 ( 151 )  2019.10.28.

 ( 210 )  M 19 02870

 ( 220 )  2019.09.20.

 ( 732 )  MG Fitness Kft., Szentes (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Blogírási szolgáltatások; egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; gyermekek intellektuális

képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek számára biztosított oktatási

szolgáltatások; gyermekek szellemi képességeinekfejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; játékokkal

kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; játszóeszközök/létesítmények rendelkezésre bocsátása gyermekek

részére; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetésitanácsadás] területén; képzéssel

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; mentorálás; mozgásfejlesztési szolgáltatások; mozgásoktatás; mozgásoktatás óvodás korú

gyermekekszámára; mozgásterápiás szolgáltatások; mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás; oktatási és képzési

szolgáltatások; oktatási szolgáltatások gyermekeket tanító pedagógusok számára; oktatási szolgáltatások

kommunikációs készségekkel kapcsolatban;oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; önképzési

módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; sport- és fitneszszolgáltatások; személyiségfejlesztési

szolgáltatások; személyiségfejlesztő tréning; tanácsadás képzésben és továbbképzésben;testedzési, testnevelési

szolgáltatások; testi egészség oktatás; testmozgással kapcsolatos oktatás biztosítása; torna oktatás; továbbképzés;

 workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése.

 ( 111 )  229.302

 ( 151 )  2019.10.28.

 ( 210 )  M 19 02780

 ( 220 )  2019.09.13.

 ( 732 )  OLP-TECH Kft., Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Elektromos áram tárolására szolgáló készülékek és berendezések kis- és nagykereskedelme; fényelektromos

berendezések és készülékek napenergiával történő áramfejlesztéshez kis- és nagykereskedelme; fényelektromos

készülékek elektromosság termeléséhez kis-és nagykereskedelme; fűtéshez használható napelemek kis- és

nagykereskedelme; háztartási napelemek kis- és nagykereskedelme; hordozható napelem panelek villamos

energia generálásához kis- és nagykereskedelme; ipari napelemek kis- és nagykereskedelme;kristályos szilícium

napelemek kis- és nagykereskedelme; napelem cellák kis- és nagykereskedelme; napelem lapkák kis- és

nagykereskedelme; napelem sorozatok kis- és nagykereskedelme; napelem töltők kis- és nagykereskedelme;

napelemek áramtermeléshez kis-és nagykereskedelme; napelemek elektromos áram fejlesztéséhez kis- és

nagykereskedelme; napelemek fűtéshez kis- és nagykereskedelme; napelemek villamosenergia-termeléshez kis-

és nagykereskedelme; napelemek, szolár akkumulátorok kis- és nagykereskedelme;napelemeket magukban

foglaló, fém tetőszerkezet kis- és nagykereskedelme; napelemeket tartalmazó fém tetőzet kis- és

nagykereskedelme; napelemes akkumulátorok kis- és nagykereskedelme; napelemes lámpák kis- és

nagykereskedelme; napelemesvilágítóberendezések kis- és nagykereskedelme; napenergia kollektorok

 áramtermeléshez kis- és nagykereskedelme; napenergia panelek, szoláris panelek kis- és nagykereskedelme.

 37    Lakások napelemes áramellátó rendszereinek üzembe helyezése; napelemes áramellátó rendszerek üzembe
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helyezése nem lakóépületekhez; napenergia-termelő berendezések karbantartása és javítása; napenergiás

fűtőrendszerek üzembe helyezése; napenergiáshőtermelő berendezések üzembe helyezése és karbantartása;

napenergiás rendszerek üzembe helyezése; napenergiát hasznosító közhasznú létesítmények építése;

 napenergiával működő fűtőberendezések karbantartása és javítása.

 ( 111 )  229.303

 ( 151 )  2019.10.28.

 ( 210 )  M 19 02782

 ( 220 )  2019.09.13.

 ( 732 )  Béres-Vas Rita, Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Játékok, játékszerek és ajándéktárgyak értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sport

ruházat értékesítésévelkapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sportcikkek értékesítésével

 kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Táboroztatás; úszásoktatás; úszásoktatók képzése; úszómedence és vízicsúszda komplex szolgáltatások; vízi

 szabadidős szolgáltatások.

 ( 111 )  229.304

 ( 151 )  2019.10.28.

 ( 210 )  M 19 02783

 ( 220 )  2019.09.13.

 ( 732 )  Ónodi Richárd, Nyíregyháza (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Gépjármű motorjának tisztítási szolgáltatásai; gépjármű motor belső rendszerének tisztítási szolgáltatásai;

gépjármű motorjának tisztítása hidrogén gáz technológiával; teherautó motorjának tisztítási szolgáltatásai;

teherautó motor belső rendszerénektisztítási szolgáltatásai; teherautó motorjának tisztítása hidrogén gáz

technológiával; mezőgazdasági gép motorjának tisztítási szolgáltatásai; mezőgazdasági gép motor belső

rendszerének tisztítási szolgáltatásai; mezőgazdasági gép motorjának tisztításahidrogén gáz technológiával;

munkagép motorjának tisztítási szolgáltatásai; munkagép motor belső rendszerének tisztítási szolgáltatásai;

munkagép motorjának tisztítása hidrogén gáz technológiával; gépjárművek kipufogó rendszerének

tisztításiszolgáltatásai; teherautók kipufogó rendszerének tisztítási szolgáltatásai; mezőgazdasági gépek kipufogó

rendszerének tisztítási szolgáltatásai; munkagépek kipufogó rendszerének tisztítási szolgáltatásai; gépek tisztítása;

gépkocsi tisztítás ésautómosás; higiénikus tisztítás [járművek]; járműmosó szolgáltatások; járművek

 professzionális külső/belső takarítása; járművek tisztítása; tisztítási szolgáltatások biztosítása.

 ( 111 )  229.415

 ( 151 )  2019.10.28.
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 ( 210 )  M 19 02948

 ( 220 )  2019.09.25.

 ( 732 )  VKR Holding A/S, Horsholm (DK)

 ( 740 )  Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Engedje be a napfényt és a friss levegőt otthonába - VELUX tetőtéri ablakokkal!

 ( 511 )  6    Tetőtéri ablakok.

  19    Fénycsatornák nem fémből.

 ( 111 )  229.416

 ( 151 )  2019.10.28.

 ( 210 )  M 19 02943

 ( 220 )  2019.09.25.

 ( 732 )  VKR Holding A/S, Horsholm (DK)

 ( 740 )  Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Öltöztesse fel tetőtéri ablakait VELUX árnyékolókkal!

 ( 511 )   24    Árnyékolók textilből.

 ( 111 )  229.462

 ( 151 )  2019.10.28.

 ( 210 )  M 19 02931

 ( 220 )  2019.09.24.

 ( 732 )  money.hu Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tolnay Mihály, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; marketing; kereskedelmi- és marketingszolgáltatások; szakmai konzultáció ingatlanügyekben;

 ár-összehasonlító szolgáltatások; célzott marketing.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki tevékenység;

balesetbiztosítás; bankügyletek; betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás;

biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; finanszírozási szolgáltatások; hitelirodák; információk nyújtása

biztosítási ügyekben; jelzáloghitelezés; kölcsön (finanszírozás); pénzügyi elemzések; pénzügyi információk

nyújtása; pénzügyi szponzorálás; támogatás; pénzügyi tanácsadás; életbiztosítás; részletfizetés hitelnyújtás;

takarékpénztárak; telebankszolgáltatások; tőkekihelyezés; tőkeberuházás; tulajdon-fenntartásos részletvétel

 hitelezése; zálogkölcsönzés; biztosítás közvetítés; pénzügyi közvetítés; jelzáloghitel közvetítés; hitelközvetítés.

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; összehasonlító kalkulátor szoftver üzemeltetés.

 ( 111 )  229.496

 ( 151 )  2019.10.28.

 ( 210 )  M 19 03009

 ( 220 )  2019.10.01.

 ( 732 )  Angyal Petra Fruzsina, Budapest (HU)

 Herczeg András, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek kis- és nagykereskedelme; chutney [fűszeres ízesítő] kis- és

nagykereskedelme; öntetek, szószok kis- és nagykereskedelme; ételöntetek [szószok] kis- és nagykereskedelme;

barbecue szószok kis- és nagykereskedelme; étkezésiszószok kis- és nagykereskedelme; szószok kis- és

 nagykereskedelme.
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 43    Bár- és éttermi szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és

italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel- és italszolgáltatás mobil

teherautóból; ételek ésitalok biztosítása a vendégek otthonában; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és

italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfőzési, melegkonyhai

szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés másokszámára kiszervezéssel; étkeztetési szolgáltatások

rendezvénytermek számára; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi

szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat;klub szolgáltatások étel

és ital biztosítására; mobil éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel

 és ital szolgáltatása).

 ( 111 )  229.509

 ( 151 )  2019.10.28.

 ( 210 )  M 19 03059

 ( 220 )  2019.10.04.

 ( 732 )  Szironta Együttes, Besnyő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Zeneátírási szolgáltatások; zenei művek publikálása; zenei szövegek kiadása; zenekiadás és zenefelvétel

[lemezkiadók]; zenekiadási szolgáltatások; élő karácsonyi zenei produkciók bemutatása; élő zene szolgáltatása;

élő zenei előadások; élő zenei előadások szervezése; élő zenei előadások tartása; élő zenei koncertek; élő zenei

műsorok; élő zenekari előadások; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő zenekari fellépések

bemutatása; élő zeneműsorok; élő zenés szolgáltatások; előadási helyszíneken bemutatott zenés esztrádműsorok;

információnyújtás a zene terén; létesítmények biztosítása élő zenekari fellépésekhez; oktatás és képzés a zene és

szórakoztatás terén; létesítmények biztosítása filmek, show-k, színdarabok, zene bemutatására vagy oktató célú

képzéshez; rádiós zenei koncertek; szimfonikus zenekari szolgáltatások; színdarabok vagy zenei előadások

megtervezése; színházi előadások, zenei előadások; szórakoztatás szimfonikus zenekari előadások formájában;

szórakoztatás zenekari előadások formájában; szórakoztató show-k készítése zenészek közreműködésével;

szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; szórakoztató szolgáltatások élő zene formájában;

szórakoztató szolgáltatások biztosítása felvett zene formájában; szórakoztató szolgáltatások zenekari előadások

formájában; tánc, zene és dráma előadások tartása; televíziós zenei koncertek; vizuális és zenés szórakoztatás

szervezése; zene és ének előadás tartása; zene komponálása; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenei

előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; zenei fesztiválokkalkapcsolatos szolgáltatások; zenei koncertek

bemutatása; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; zenei rendezvények szervezése; zenei szórakoztatás

szervezése; zenei versenyek szervezése; zenekar által élőben előadott műsorok bemutatása; zenekar [együttes]

által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenekarok szolgáltatásai; zenekeverési szolgáltatások; zenés

előadások; zenés előadások bemutatása; zenés előadások szervezése; zenés helyek művészeti vezetése; zenés

koncertek; zenés műsorok rendezése; zenés show-k készítése; zenés show-k rendezése; zenés szólóestek

bemutatása; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; zenés szórakoztatás

zenekarok által; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; zenészek által

biztosított szórakoztatási szolgáltatások; zenészek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zeneszerzés;

 zeneszerzési szolgáltatások.

A rovat 9 darab közlést tartalmaz. 
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