
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  234.587

 ( 151 )  2021.06.28.

 ( 210 )  M 20 02908

 ( 220 )  2020.09.29.

 ( 732 )  FIVOSZ Vállalkozásfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Fiatal Vállalkozók Napja

 ( 511 )  35    Kereskedelmi vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos értékelések; üzletek, vállalkozások eladásával

kapcsolatos konzultáció; üzleti információnyújtás vállalkozások számára; üzleti menedzsment támogatás

biztosítása vállalkozás indításához másvállalkozások számára; közös vállalkozások létrehozásával kapcsolatos

üzleti szolgáltatások; segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalkozások üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi

feladatköreinek ügyviteléhez; üzleti tervezési szolgáltatásokvállalkozások számára; üzletvezetési segítségnyújtás

kereskedelmi vállalkozások alapításához; vállalkozások alapításával és működtetésével kapcsolatos konzultáció;

vállalkozások struktúrájával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vállalkozásokértékesítéséhez kapcsolódó

tanácsadás; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; e-kereskedelemmel

kapcsolatosinformációnyújtás és tanácsadás; eladási módszerekkel és technikákkal kapcsolatos tanácsadás

biztosítása; reklámszövegek publikálása; üzleti tanácsadás; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti marketing

tanácsadás; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzletielemzéssel kapcsolatos tanácsadás; stratégiai marketinghez

kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos

tanácsadás, konzultáció; növekedés finanszírozásával kapcsolatos üzleti tanácsadás;könyveléshez kapcsolódó

üzleti tanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó tanácsadás; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos

tanácsadás; vállalati teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; vállalat felszámolással

kapcsolatosüzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció;

marketing szolgáltatások; partnerprogram-marketing; marketingtrendek elemzése; marketingtervek elkészítése;

 marketingstratégiai vizsgálatok; marketingügynökségiszolgáltatások.

 41    Konferenciaszervezés; konferenciaszolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése;

oktatási konferenciák szervezése; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; szórakoztatási

célú gyűlések, szakmai konferenciákszervezése; üzleti célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti

konferenciák szervezése; képzések biztosítása vállalkozások számára; coaching; coaching gazdasági és

menedzselési témákban; személyi coaching [képzés]; mentorálás; üzletimentorálási szolgáltatások; folyóiratok

publikálása; könyvek publikálása és kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; közösségi

klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; szórakoztató célú rendezvények szervezése; showműsoroktervezése;

 show-k gyártása; élő show-k készítése; oktatási célú show-k rendezése.

 45    Mentorálás [szellemi]; jogi tanácsadás; adózással kapcsolatos jogi tanácsadás; ismeretségi, közösségi

hálózaton keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások; letölthető mobilalkalmazások révén elérhető online

közösségi hálózatépítő szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; szabadalmi oltalommal

kapcsolatos tanácsadás; szerzői jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás;

védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás; fogyasztói jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások [jogi

tanácsadás]; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; ipari tervek védelmével kapcsolatos tanácsadás;

szellemi tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével

kapcsolatos tanácsadás; franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; jogi tanácsadás pályázati felhívások

megválaszolásában; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; védjegyfigyelési szolgáltatások jogi

tanácsadási célra; szabványok, normák kidolgozásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon

licenszelésével, engedélyezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonra vonatkozó

tanácsadási szolgáltatások nonprofit szervezetek számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási
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szolgáltatások egyetemek és kutatóintézetek számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások

 befektetők számára.

 ( 111 )  234.588

 ( 151 )  2021.06.28.

 ( 210 )  M 21 01980

 ( 220 )  2021.05.17.

 ( 732 )  Nagy Gábor, Géderlak (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ALLOET

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: szerszámgépek; elektromos szerszámok; fúrószerszámok [szerszámgépek]; hordozható elektromos

szerszámgépek; hordozható pneumatikus szerszámok;kerti szerszámok [elektromos]; készletek formájában

értékesített szerszámgépek; készletek részét képező elektromos miniatűr szerszámgépek; kézi, vezeték nélküli

elektromos szerszámok; konyhai szerszámok [elektromos eszközök]; szerszámbetétek gépekhez;mezőgazdasági

szerszámgépek; fűnyírók; fűnyíró, kaszáló gépek; fűkaszák kerti használatra; mechanikus szerszámok;

elektromos kerti gépek; konyhai gépek, elektromos; elektromos konyhai eszközök; konyhai turmixgépek;

elektromos konyhai készülékekszeleteléshez, keveréshez, facsaráshoz; háztartási elektromos konyhai robotgépek;

gyümölcsprések, elektromos, háztartási használatra; konyhai elektromos aprítógép; porszívók; háztartási

porszívók; szerszámok, eszközök szerszámgépekhez; csavarkulcsok,villáskulcsok; elektromos csavarkulcsok;

konyhai ollók; konyhai zöldségszeletelők; kéziszerszámok; csavarkulcsok, villáskulcsok [kéziszerszámok];

csavarkulcsok, csőkulcsok; vasaló; elektromos hajvágók; szakállnyírók; elektromos szakállvágók;

háztartásinapelemek; napelemek áramtermeléshez; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek

villamosenergia-termeléshez; napelemes akkumulátorok; elektromos konyhai időzítők; konyhai időmérők;

konyhai mérlegek; telefontokok; telefonkábelek; headsetek telefonokhoz;mobiltelefon-akkumulátorok;

mobiltelefon tokok; mobiltelefon tartók; akkumulátortöltők mobiltelefonokhoz; headsetek mobiltelefonokhoz;

dokkolóállomások mobiltelefonokhoz; előlapok mobiltelefonokhoz; tartók mobiltelefonokhoz; hangszórók;

hangszórók,hangfalak; televíziók; televízióállványok; töltők; hálózati töltők; USB-töltők; GPS készülékek; GPS

navigációs eszközök; navigációs eszközök; navigációs készülékek gépjárművekhez; hangszórók járművekhez;

fejhallgatók; fülhallgatók; biztonsági kamerák;fedélzeti kamerák; felügyeleti kamerák; okoskarórák; autós töltők;

autórádiók; napelemes világítóberendezések; napelemes lámpák; világítástechnikai berendezések; kültéri

világítástechnikai szerelvények; világítások; kültéri világítás; párásítók; szobaipárásító készülékek; párásító

eszközök, nem orvosi használatra; központi klímaberendezések; léghűtő berendezések; elektromos léghűtő

berendezések; légkondicionálók; légkondicionáló berendezések; autós rendszerezők; autóülés-huzatok [méretre

szabott vagyfelszerelt]; gyermekülések autókba; üléshuzatok autóülésekhez; rendezők autóülésekhez; rendszerező

táskák autó-csomagtartókba; órák; bútorelemek; fogasok [bútorok]; fém kerti bútorok; fából készült kerti bútorok;

bútorok; kerti bútorok; asztalok; székek[ülések]; irodai székek; ágyak; kanapék; kihúzható szófák, kanapék;

kanapék, díványok; bútorok és lakberendezési tárgyak; lakástextilek [párnák]; háztartási vagy konyhai eszközök;

konyhai eszközök szilikonból; konyhai eszközök, kis méretű; konyhaieszközök otthoni grillezéshez,

barbecue-hoz; konyhai eszközök sütéshez; tárolók, tároló edények háztartási vagy konyhai célokra; párologtatók;

aromaolaj párologtatók, a nádból készült párologtatók kivételével; vasalóállványok; vasalódeszkák;

lakástextil;ágyneműk; díszek mobiltelefonokhoz; szőnyegek autókba; rovarirtó készítmények; rovarirtó szerek;

 rovarirtó termékek; rágcsálóirtók.

 ( 111 )  234.643

 ( 151 )  2021.06.28.

 ( 210 )  M 21 02169

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  Steiner Gábor, Budapest (HU)
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  ( 546 )

 ( 511 )   35    Műszaki termékek kis és nagykereskedelmi szolgáltatása és internetes forgalmazása.

 ( 111 )  234.646

 ( 151 )  2021.06.28.

 ( 210 )  M 21 02103

 ( 220 )  2021.05.26.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  234.648

 ( 151 )  2021.06.28.

 ( 210 )  M 21 02068

 ( 220 )  2021.05.25.

 ( 732 )  Dr. Páhi Sándor, Izsák (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AQUALIFE

 ( 511 )   32    Víz; palackozott víz; vizek [italok]; vízalapú funkcionális italok; ásvány- és szénsavas vizek.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

 szolgáltatások: víz; palackozott víz; vizek [italok]; vízalapú funkcionális italok; ásvány- és szénsavas vizek.

 ( 111 )  234.649

 ( 151 )  2021.06.28.

 ( 210 )  M 21 02069

 ( 220 )  2021.05.25.

 ( 732 )  Dr. Páhi Sándor, Izsák (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VERITAS

 ( 511 )   32    Víz; palackozott víz; vizek [italok]; vízalapú funkcionális italok; ásvány- és szénsavas vizek.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

 szolgáltatások: víz; palackozott víz; vizek [italok]; vízalapú funkcionális italok; ásvány- és szénsavas vizek.

 ( 111 )  234.660

 ( 151 )  2021.06.28.

 ( 210 )  M 21 00705

 ( 220 )  2021.02.24.

 ( 732 )  Schwartz & Brit Média Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Antall és Illés Ügyvédi Társulás, Budapest

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
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  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  234.661

 ( 151 )  2021.06.28.

 ( 210 )  M 21 02018

 ( 220 )  2021.05.19.

 ( 732 )  Herceg Krisztián, Kalocsa (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: Szerszámgépek; elektromos szerszámok; fúrószerszámok [szerszámgépek]; hordozható

elektromos szerszámgépek; hordozható pneumatikus szerszámok; kerti szerszámok [elektromos]; készletek

formájában értékesített szerszámgépek; készletek részét képező elektromos miniatűr szerszámgépek; kézi,

vezeték nélküli elektromos szerszámok; konyhai szerszámok [elektromos eszközök]; szerszámbetétek gépekhez;

mezőgazdasági szerszámgépek; fűnyírók; fűnyíró, kaszáló gépek; fűkaszák kerti használatra; mechanikus

szerszámok; elektromos kerti gépek; konyhai gépek, elektromos; elektromos konyhai eszközök; konyhai

turmixgépek; elektromos konyhai készülékek szeleteléshez, keveréshez, facsaráshoz; háztartási elektromos

konyhai robotgépek; gyümölcsprések, elektromos, háztartási használatra; konyhai elektromos aprítógép;

porszívók; háztartási porszívók; szerszámok, eszközök szerszámgépekhez; csavarkulcsok, villáskulcsok;

elektromos csavarkulcsok; konyhai ollók; konyhai zöldségszeletelők; kézi szerszámok; csavarkulcsok,

villáskulcsok [kéziszerszámok]; csavarkulcsok, csőkulcsok; vasaló; elektromos hajvágók; szakállnyírók;

elektromos szakállvágók; napelemes világítóberendezések; napelemes lámpák; világítástechnikai berendezések;

kültéri világítástechnikai szerelvények; világítások; kültéri világítás; párásítók; szobai párásító készülékek;

párásító eszközök, nem orvosi használatra; autós rendszerezők; autóülés-huzatok [méretre szabott vagy

felszerelt]; gyermekülések autókba; üléshuzatokautóülésekhez; rendezők autóülésekhez; rendszerező táskák

autócsomagtartókba; órák; háztartási vagy konyhai eszközök; konyhai eszközök szilikonból; konyhai eszközök,

kis méretű; konyhai eszközök otthoni grillezéshez, barbecue-hoz; konyhai eszközök sütéshez; tárolók, tároló

edények háztartási vagy konyhai célokra; párologtatók; aromaolaj párologtatók, a nádból készült párologtatók

kivételével; vasalóállványok; vasalódeszkák; lakástextil; ágyneműk; díszek mobiltelefonokhoz; szőnyegek

autókba; rovarirtó készítmények; rovarirtó szerek; rovarirtó termékek; rágcsálóirtók; magasnyomású

mosóberendezések; szökőkutak, locsolókészülékek és öntözőrendszerek; csepegtető öntözőrendszerek;

öntözőrendszerek gyep öntözésére; lámpák; led-lámpák; világítóberendezések; led-csíkok; led-es

világítóeszközök; csapok, csaptelepek; karácsonyfaégők; égők, égőfejek; elektromos égők, lámpák ünnepi

díszkivilágításhoz; szivargyújtók gépkocsikba; ébresztőórák; tömlők; kerti tömlők; edények; edényáruk; edények,

fazekak; szappanadagolók; szúnyoghálók; játékkonzolok; ünnepi dekorációk, partikellékek és karácsonyi

 műfenyők.

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 
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