
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  232.212

 ( 151 )  2020.09.14.

 ( 210 )  M 20 02436

 ( 220 )  2020.08.18.

 ( 732 )  Horváth Pál, Kisoroszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Taxi szolgáltatás.

 ( 111 )  232.213

 ( 151 )  2020.09.14.

 ( 210 )  M 20 02435

 ( 220 )  2020.08.18.

 ( 732 )  Horváth Pál, Kisoroszi (HU)

 ( 554 )

 

 ( 511 )   39    Taxi szolgáltatás.

 ( 111 )  232.234

 ( 151 )  2020.09.14.

 ( 210 )  M 20 02462

 ( 220 )  2020.08.18.

 ( 732 )  Oscar Bar kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  OscarBar

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  232.239

 ( 151 )  2020.09.14.

 ( 210 )  M 20 02181

 ( 220 )  2020.07.28.

 ( 732 )  Bujáki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szajol (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Autó gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; gépjármű gumiabroncs szerelés és javítás;

gumiabroncs-centrírozás; gumiabroncsok felszerelése; gumiabroncsok forgatása és kiegyensúlyozása;

gumiabroncsok futózása; gumiabroncsok karbantartása és javítása;gumiabroncsok kiegyensúlyozása;

gumiabroncsok [újra] futózása; gumiabroncsok újrafutózása [kiegyenlítése]; gumiabroncsok vulkanízaliása

 [javítás]; abroncsok cséréje; abroncsfelszerelési szolgáltatások.

 37    A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és online kereskedelmi szolgáltatások: gumiabroncs köpenyek,
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gumiabroncs belsők; gumiabroncsok gépjárművekhez; gumiabroncsok járművekhez; fém csavaranyák;

csavaranyák [fémcikkek]; nyomtávszélesítők; fémbőlkészült gyűrűs csavarok; fémből készült szemes csavarok;

fém hatlapfejű csavarok; központosító gyűrűk fémből; alumínium keréktárcsák gépjárművekhez; alumínium

felnik gépjárművekhez; acél keréktárcsák gépjárművekhez; acél felnik gépjárművekhez;defektjavító felszerelések

gépjárműabroncsokhoz; fém tárcsák, rugók és szelepek [kivéve gépelemek]; szelepek fémből, nem géprészek;

adagoló szelepek [gépalkatrészek]; fém biztonsági szelepek [gépalkatrészek]; szelepek; dísztárcsák; dekoratív

 járműdísztárcsák; dekoratív dísztárcsák járművekhez.

 ( 111 )  232.240

 ( 151 )  2020.09.14.

 ( 210 )  M 20 02175

 ( 220 )  2020.07.28.

 ( 732 )  PierreWax Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy- és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: waxok

szőrtelenítéshez; szőrtelenítő és borotválkozó készítmények; szőrtelenítő folyadékok, oldatok; szőrtelenítő

viaszok; szőrtelenítő waxok; szőrtelenítők;szőrtelenítő csipeszek; szőrtelenítő készülékek, szőrtelenítő viszsz

patronok; testápolók; testápolási cikkek; hámlasztó radírok kozmetikai célokra; kézi eszközök szépségápoláshoz;

 kozmetikai eszközök; tokok kozmetikai eszközökhöz; kézi eszközökkozmetikumok felviteléhez.

 41    Kozmetikai testkezelések; kozmetikai kezelés; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai testápoló

szolgáltatások; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai termékek felvitele a testre; kozmetikai arc- és

testkezelési szolgáltatások; kozmetikai test-,arc- és hajápoló szolgáltatások; szépségápolás; szépségszalonok;

szépségszalon szolgáltatások; szépségápolási tanácsadás; szépségápolási kezelések; szőrtelenítő kezelések;

szőrtelenítő szolgáltatások embereknek; waxos szőrtelenítés; viaszosszőrtelenítés; lábak szépségápolása;

szépségápolással kapcsolatos tanácsadás; humán higiénia és szépségápolás; higiéniai és szépségápolási

 szolgáltatások; tanácsadás az interneten keresztül a test- és szépségápolás területén.

 ( 111 )  232.247

 ( 151 )  2020.09.14.

 ( 210 )  M 20 01476

 ( 220 )  2020.05.28.

 ( 732 )  Esport1 Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Péntek Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Esport Guru

 ( 511 )  35    Sportversenyek és események promóciója; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások;

sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési

szolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciójasportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások

promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; reklámozás, beleértve harmadik személyek

termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó

szponzorimegállapodások és licencszerződések keretében; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása

olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel;

harmadik fél áruinak és szolgáltatásainakreklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és

szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; televíziós reklámozás; televíziós reklámok

elkészítése; rádiós és televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;televíziós és rádiós reklámok

gyártása; reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; rádiós és televíziós

reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai
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úton;televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; mások termékeinek és

szolgáltatásainak bemutatása televíziós bemutatók segítségével; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó

ügynökség által nyújtott hirdetésiszolgáltatások; előfizetések ügyintézése televíziós csatornákra; piackutatás

televíziónézőkre vonatkozó információk összeállításához; hirdetések elhelyezése; szabadtéri reklámozás, hirdetés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; politikai hirdetésiszolgáltatások; reklámok, hirdetések összeállítása;

hirdetési- és reklám szolgáltatások; Pay Per Click (PPC) hirdetés; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és

bérbeadása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; reklám-,marketing és hirdetési anyagok

terjesztése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; hirdetési hely rendelkezésre

bocsátása elektronikus médiában; reklámelemzés; reklámszövegírás; reklámok elkészítése;

reklámcélúforgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámanyagok készítése; reklámkoncepciók kidolgozása;

reklámkampányok előkészítése; digitális reklámszolgáltatások; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása;

vállalatok promóciója [reklámozás]; reklámozáshatásának elemzése; reklámszerződések tárgyalása; szolgáltatás

reklámok elhelyezésére; reklámcélú vetélkedők intézése; reklámcélú versenyek ügyintézése; internetes

reklámozási szolgáltatások; videofelvételek készítése reklámcélokra; vizuálisreklámanyagok gyártása;

reklámanyagok online megjelentetése; kereskedelmi reklámszövegek készítése; reklámtervezés és -elhelyezés;

videofelvételek készítése reklám célokra; reklám és marketing szolgáltatások; reklámok megjelenítése mások

részére; egyénireklámok elkészítése mások számára; reklámszolgáltatások harmadik személyek számára;

reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; előadások, prezentációk

szervezése reklámozási célokra; mások termékeinek ésszolgáltatásainak reklámozása; audio-vizuális bemutatók

készítése reklámcélokra; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; reklám, marketing és promóciós

anyagok terjesztése; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákonkeresztül biztosítva;

elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; felhasználói értékelési

rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és

megvalósítása;reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; harmadik

személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten reklámozása; címlisták készítése közvetlen postai úton

reklámozó szolgáltatásoknak [nem eladáshoz]; harmadik féltermékeinek és szolgáltatásainak promóciója

weboldalakon elhelyezett reklámokkal; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és

kommunikációs hálózatokon keresztül; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média

felhasználásával;promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális felvételek kiadása; különleges

 rendezvények promóciója.

 38    E-sportesemények közvetítése; e-sportesemények streamelése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez;

műholdas televíziós adók működtetése; interaktív televízióműsor-ajánlók sugárzása; televízióképernyőn

megjelenő szöveg továbbítása, átvitele; televízióműsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió

műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céliából; televíziós információközlés; műholdas televíziós

műsorszórás; televíziós kábelhálózatok működtetése; előfizetéses televíziósműsorszórás; televíziós műsorszórás,

közvetítés; filmek televíziós sugárzása; televíziós programok közvetítése; televízió streaming interneten keresztül;

információk sugárzása televízión keresztül; rádiós és televíziós műsorszórás; pénzügyi információtelevíziós

sugárzása; televíziós műsorszórási szolgáltatások mobiltelefonokhoz; televízióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; interaktív televízió és rádió sugárzás; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján;

televíziós műsorokterjesztése műhold által; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és televíziós

programok közvetítése; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; televízióműsorok terjesztése

mikrohullámú összeköttetés által; televízió hozzáférésbiztosítása dekódoló készülékeken keresztül;

rádiótelefonokkal kapcsolatos, televízión keresztül közvetített információnyújtás; pay-per-view [PPV] televíziós

adás; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások; televízióműsorok az internetenkeresztül történő

közvetítése; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás,

kábelhálózaton keresztül is; internetes protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró

szolgáltatások;internetes protokollt használó televízióhoz való hozzáférés biztosítása; televízióműsorok

video-on-demand és pay-per-view televíziós szolgáltatások igénybe vételén keresztül történő közvetítése;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 17. szám, 2020.09.14.

Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

M2093



pay-per-view [fizetős] televíziós műsorszórás és-közvetítés; szimultán televíziós közvetítés globális számítógépes

hálózatokon, interneten és vezeték nélküli hálózatokon keresztül; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy

vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; video-on-demandszolgáltatások; video on-demand

közvetítések; online video-on-demand szolgáltatáson keresztül biztosított video- és audiotartalmakhoz való

hozzáférés rendelkezésre bocsátása; online video-on-demand szolgáltatáson keresztül biztosított filmekhez

éstelevízió-műsorokhoz való hozzáférés rendelkezésre bocsátása; video-on-demand műsorokat kínáló internetes

portálhoz való hozzáférés biztosítása; adatfolyamos (streaming) video-, audio- és televíziós szolgáltatások;

internetes audio streaming [egyidejűvagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes video streaming

[egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes audio- és video streaming [egyidejű vagy azonnali

adatfolyam]; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása,beleértve a letölthető fájlokat valamint a

számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; audiovizuális kommunikációs

szolgáltatások; audiovizuális átviteli szolgáltatások; adattovábbítás audiovizuális berendezéseken

keresztül;audiovizuális és multimédiás tartalom közvetítése az interneten keresztül; adatok vagy audiovizuális

képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; audio-, vizuális és audiovizuális

anyagok adatfolyamos sugárzása globálisszámítógépes hálózaton keresztül; adatok vagy audiovizuális képek

 globális számítógépes hálózat vagy az internet révén történő továbbítása és terjesztése.

 41    Oktatás, szórakozás és sport; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; jegyfoglalás és foglalási

szolgáltatások oktatási, szórakoztató és sporttevékenységekhez, illetve -rendezvényekhez; szórakoztatási, sport és

kulturális tevékenységek;kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; közösségi sport- és

kulturális események szervezése; e-sport tevékenység; e-sport játékvezetés; elektronikus sportversenyek

szervezése; e-sportesemények lebonyolítása; e-sporteseményekszervezése; e-sporttevékenységek megszervezése;

sportversenyek szervezése és lebonyolítása; élő e-sportesemények lebonyolítása; e-sportesemények előállítása a

televízió számára; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése; élősportesemények

lebonyolítása; sport- és szabadidős tevékenységek; sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása;

sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; e-sport oktatás; e-sportlétesítmények biztosítása;

információnyújtáse-sportokkal kapcsolatban; szórakoztatási szolgáltatások az e-sportok területén;

e-sportrendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások; jegyátvételi szolgáltatások

szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez; ülőhelyfoglaláselőadásokra és sportrendezvényekre;

jegyinformációs szolgáltatások e-sporteseményekhez; televíziós szórakoztatás; televíziós hírműsorok

szolgáltatása; meghallgatások televíziós játékműsorokra; televíziós zenei koncertek; műholdas televíziós

sorozatok;televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós vetélkedők készítése; élő televízióműsorok

készítése; televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; szórakoztatás mobiltelefonos televízió formájában;

televíziós és rádiós szórakoztatás;zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; szórakoztatás televíziós

hírműsorok formájában; műholdas televíziós show-k; meghallgatások televíziós tehetségkutató versenyekre;

szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok formájában; élőtelevízióműsorok készítése oktatáshoz; élő

szórakoztató televízióműsorok készítése; rádió- és televízióprogram készítése; rádió- és televízióműsorok

készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós szórakoztatószolgáltatások;

rádiós és televíziós szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül;

televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; szórakoztató szolgáltatások webkamerás televízióműsorok

formájában;szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában; nem letölthető filmek és

televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása fizetős televízió útján; vezeték nélküli televíziós közvetítésen

keresztüli szórakoztatás; szórakoztatás állandótelevízióműsorok formájában a varieté területén; rádiós és

televíziós show-műsorok és programok készítése; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és onlineszórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;

nem letölthető filmek és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása payper view [fizetős] műsorszolgáltatás

útján; televízióműsorok bemutatása; stúdiószolgáltatások televíziók számára; televíziós műsorokszindikálása;

televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós műsortervezés [ütemezés]; televíziós (műsor) gyártás; televízióműsorok

formátumainak kidolgozása; televíziós és mozifilmek készítése; sportesemények rendezése televíziók számára;
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televíziósspeciális effektek készítése; televíziós szórakoztató műsorok készítése; szórakoztató televíziós műsorok

készítése; zárt feliratos televízióműsorok gyártása; mobileszközökön közvetíthető televízióműsorok készítése;

televízió- és rádióműsorok tervezése[ütemezése]; rádiós és televíziós műsorok készítése; televíziós show-műsor

készítés/rendezés; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; televíziós, rádiós műsorok és

filmek készítése; hang-, film-, video-, és televíziós stúdiószolgáltatások; animációs műsorok gyártása televíziós és

kábeltelevíziós sugárzásra; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások;

videoberendezések vagy audioberendezések működtetése rádió- és televízió-műsorok

gyártásához;korhatár-besorolási szolgáltatások televíziós, filmes, zenés, video- és játéktartalomhoz; szórakoztató

multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján; televízión

keresztül nyújtott oktatásiszolgáltatások; oktatási szolgáltatások biztosítása televízióműsorokon keresztül;

televízió-műsorokhoz kapcsolódó vidámparki szolgáltatások; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák

szervezése; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; audiovizuálisbemutatók; szabadidős rendezvények szervezése; élő

 szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  232.252

 ( 151 )  2020.09.14.

 ( 210 )  M 20 02451

 ( 220 )  2020.08.18.

 ( 732 )  Béres István, Budapest (HU)

 ( 541 )  Élj lassan!

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

A rovat 7 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 17. szám, 2020.09.14.

Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
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