
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  239.098

 ( 151 )  2022.10.28.

 ( 210 )  M 22 02502

 ( 220 )  2022.09.27.

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  SÁGA ROPPANT FINOM FALATOK

 ( 511 )   29    Hús, baromfihús.

 ( 111 )  239.110

 ( 151 )  2022.10.28.

 ( 210 )  M 22 02471

 ( 220 )  2022.09.23.

 ( 732 )  Szűcs Zsolt Lajosné, Kunszentmiklós (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Betonozás; törmelék eltávolítása épületekből [építőipari szolgáltatások]; építőipari szolgáltatások;

építőiparral kapcsolatos információk nyújtása; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;

padlóépítés; esztrich [aljzat] alkalmazása; aljzatok, alátétrétegek alkalmazása; aljzatbeton-szintezési

 szolgáltatások; aljzatbeton-emelési szolgáltatások.

  40    Betonöntés.

 ( 111 )  239.111

 ( 151 )  2022.10.28.

 ( 210 )  M 22 02472

 ( 220 )  2022.09.23.

 ( 732 )  Domokos Gábor, Tiszafüred (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  
( 546 )

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

szolgáltatások: háztartási napelemek, ipari napelemek, napelemek áramtermeléshez, napelemek elektromos áram

fejlesztéséhez, napelemek, szolár akkumulátorok,napelemek villamosenergia-termeléshez, napelemek fűtéshez,

inverterek energiaellátáshoz, inverter vezérlők, napenergia panelek, szoláris panelek, napelemes áramellátó

 rendszerek, napelemes áramellátó rendszerek és tartozékai.

 37    Építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; építőipari szolgáltatások; lakások napelemes

áramellátó rendszereinek üzembe helyezése; napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem

lakóépületekhez; szolártermikus berendezések karbantartása és javítása; fűtési rendszerek karbantartása és

javítása; fűtéstechnikai szolgáltatások; központi fűtés rendszerek üzembe helyezése; központi fűtés beszerelése;

tetők szerelése; energia infrastruktúra építés; építési szolgáltatások; fűtő- és hűtőberendezések üzembe helyezése;

fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos beszerelése; napenergiás

fűtőrendszerek üzembe helyezése; napenergiával működő fűtőberendezések karbantartása és javítása;

napenergia-termelő berendezések karbantartása és javítása; napenergiás hőtermelő berendezések üzembe

helyezése és karbantartása; napenergiás rendszerek üzembe helyezése; napelemes áramellátó rendszerek

 telepítése és karbantartása.
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  39    Épületek fűtésére és hűtésére szolgáló energiaellátás.

 42    Fűtéstervezés; fűtőberendezésekkel kapcsolatos műszaki tervezési szolgáltatások; integrált áramkörök

 tervezése; napelemes áramellátó rendszerek tervezéséhez és engedélyeztetéséhez kapcsolódó szolgáltatások.

 ( 111 )  239.114

 ( 151 )  2022.10.28.

 ( 210 )  M 22 02380

 ( 220 )  2022.09.14.

 ( 732 )  Dr. Mikó István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vasenszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TAXI5

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; célzott marketing; digitális

marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók;

elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; gépjármű értékesítéshez

kapcsolódó reklámszolgáltatások; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; grafikus reklámozási

szolgáltatások; hangfelvételek készítése reklámcélokra; hangfelvételek gyártása marketing célokra; hirdetés

elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; internetes reklámozási szolgáltatások; internetes marketing; kereskedelmi marketing [nem

értékesítés]; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; keresőoptimalizálás; mások áruinak és szolgáltatásainak

marketingje; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése

reklámozási célból, elektronikus formában; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; online

reklámozás; promóciós és reklámozási szolgáltatások; rádiós és televíziós reklámozás; reklám és marketing;

 reklámok készítése; reklámozás bannerekkel; reklámozás a turizmus és utazás terén.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; autóbérlés sofőrrel; autóval történő

utasszállítás; taxival történő szállítás megszervezése; taxiszolgáltatás; taxis szállítás tolószékes személyek

számára; taxifuvar/taxival végzett szállítás; taxi szolgáltatások; túrák, utazások biztosítása; szolgáltatások

személyszállítás megszervezéséhez; személyszállítás megszervezésével kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások;

személyszállítás biztosítása szárazföldön; személyszállítás biztosítása vízi úton; személyszállítás biztosítása légi

úton; személyszállítás autóbusszal; személyek szállítása szárazföldön; szárazföldi utasszállítás; szárazföldi

személyszállítás; szárazföldi utasszállítási szolgáltatások; szárazföldi, légi és vízi személy- és áruszállítás;

szállodai transzfer szolgáltatások; szállításszervezés üzleti ügyfelek számára; szállítással kapcsolatos

bejelentkezési [check-in] szolgáltatások; sofőrszolgáltatás; repülőtéri shuttle szolgáltatások utasoknak a repülőtéri

parkoló és a repülőtér között; minibuszos szállítási szolgáltatások; limuzin szolgáltatások; légi utazások

szervezése; külföldi utak szervezése; közúti utasszállítási szolgáltatások; közúti utasszállítás; közúti

személyszállítás; kirándulások szervezése; idegenvezetés; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; áruk

begyűjtése; áruk házhozszállításának megszervezése; áruk gyors házhozszállítása, kézbesítése; áruk szállítása;

áruszállítás; áruszállítás és tárolás; árutovábbítás; áruszállítás és raktározás; autókölcsönzés; bérelt autóval történő

 szállítás; bérelt járművek biztosításaszemélyszállításra; gépjármű-kölcsönzési szolgáltatások.

 ( 111 )  239.115

 ( 151 )  2022.10.28.

 ( 210 )  M 22 02018

 ( 220 )  2022.08.04.

 ( 732 )  Lucky Bobo Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; élelmiszer, italok, szeszes ital, kávéital, csomagolt kávé, cukrászati készítmény, hús -és

hentesáru, hal, zöldség- és gyümölcs, kenyér- és pékáru, édességáru, tej, tejtermék, gyógynövény, biotermék,

bútor, lakberendezés, háztartásifelszerelés, világítástechnikai cikk, hangszer, villamos háztartási készülék, könyv,

újság, folyóirat, papír- és írószer, illatszer, drogéria, tisztítószer, óra- és ékszer, sportszer, sporteszköz, ruházat,

játékáru, virág és kertészeti cikk, szexuálistermék, optikai cikk, díszműáru, emlék- és ajándéktárgy, sör, csendes

és habzóbor, köztes alkoholtermék, alkoholtermék kiskereskedelme; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  239.116

 ( 151 )  2022.10.28.

 ( 210 )  M 22 02542

 ( 220 )  2022.09.30.

 ( 732 )  Lukin Ágnes, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus

kiadványok multimédiás megjelentetése; hangoskönyvek kiadása; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói

szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyvkiadás; audiovizuális felvételek készítése; filmek és

videofilmek gyártása; filmgyártás; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; hang- és videofelvételek készítése;

játékfilmgyártás; mozifilmek készítése; televíziós (műsor) gyártás; zenei előadás; előadóművészek szolgáltatásai;

előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; fikciós szereplőket bemutató szórakoztató

szolgáltatások; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális

szolgáltatások; kulturális tevékenységek lebonyolítása; színdarabok rendezése vagy bemutatása; színházi

előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi szórakoztatás; élő zenés színházi előadások; színházi

 produkciók; musicalek előadása; előadóművészeti tevékenység.

 ( 111 )  239.117

 ( 151 )  2022.10.28.

 ( 210 )  M 22 02383

 ( 220 )  2022.09.14.

 ( 732 )  Dr. Mikó István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vasenszki Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

marketing; digitális marketing; direkt marketing szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók;

eseménymarketing; gépjármű értékesítéshez kapcsolódóreklámszolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos

hirdetési szolgáltatások; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; grafikus reklámozási

szolgáltatások; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés és reklámozás; hirdetési- ésreklámszolgáltatások;

hirdetési szolgáltatások; internetes marketing; keresőoptimalizálás; kültéri reklámok elkészítése és elhelyezése;

marketing kampányok; marketing szolgáltatások; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online

kereshetőreklámútmutatók szolgáltatása; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; online

közösségi gazdálkodási szolgáltatások; promóciós és reklámozási szolgáltatások; rádiós reklámozás; reklám és

marketing; reklám, marketing és promóciósanyagok terjesztése; reklámozás taxik tetején; reklámozás, promóciós

szolgáltatások; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozási, promóciós és PR

szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások; sajtóreklámozási szolgáltatások;szabadtéri reklámozás, hirdetés;

számítógépesített üzleti promóció; szórólapok kiadása; telefonos marketing; telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; termékmarketing; utazások promóciója [reklámozása]; üzleti hirdetés, reklámozás, főként

 atelematikai és telefonos hálózatok területén.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; autóbérlés sofőrrel; autóval történő

utasszállítás; autóbusz közlekedés; belvízi személyszállítás; check-in szolgáltatások VIP utasoknak; foglalási

szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz;hajók hajóutakhoz való biztosítása; hajóutak szervezése; idegenvezetés;

idegenvezetői szolgáltatások; idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; kirándulások szervezése;

körutak, túrák lebonyolítása; közúti személyszállítás; közútiutasszállítás; közúti utasszállítási szolgáltatások;

külföldi utak szervezése; légi utasszállítás; légi utazási szolgáltatások; légi utazások szervezése; légi utasszállítási

szolgáltatások; légitársaságok check-in szolgáltatásai; limuzin szolgáltatások;minibuszos szállítási szolgáltatások;

repülőgép charter szolgáltatások; repülőtéri földi utaskezelési szolgáltatások; repülőutak szervezése; sétahajó

szolgáltatások; sétahajós körutazások; sofőrszolgáltatás; szállításszervezés üzleti ügyfelek számára;szállodai

transzfer szolgáltatások; szárazföldi, légi és vízi személy- és áruszállítás; szárazföldi személyszállítás; személyek

szállítása szárazföldön; szárazföldi utasszállítás; szárazföldi utasszállítási szolgáltatások; személyszállítás

autóbusszal;személyszállítás biztosítása légi úton; személyszállítás biztosítása vízi úton; személyszállítás

biztosítása szárazföldön; szolgáltatások személyszállítás megszervezéséhez; személyszállítás megszervezésével

kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; taxiszolgáltatások; taxifuvar/taxival végzett szállítás; taxis szállítás

tolószékes személyek számára; taxiszolgáltatás; taxival történő szállítás megszervezése; telekocsi-szolgáltatások;

utasszállítás légi úton; utasszállítás közúton; túrák, utazásokbiztosítása; utasszállítás megszervezése; utasszállítás

mikrobusszal; utasszállítás sofőrrel; utasszállítás szárazföldön; utasszállítás távolsági autóbusszal; utasszállítás

taxival; utasszállítás villamossal; utazás- és nyaralásszervezés; utazásifoglalási szolgáltatások; utazási irodai

szolgáltatások, utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások üdülések megszervezéséhez; utazási idegenvezetési

szolgáltatások; utazási szolgáltatások; utazások szervezése és lebonyolítása; üzleti utakszervezése; vasúti

utasszállítás; áruk csomagolása; alkatrészek raktározása; áruk raktározása; áruszállítás és raktározás;

áruraktározás; borok vámraktározása; bútorok tárolása; áruszállítás és tárolás; automata parkoló rendszerek

kölcsönzésévelkapcsolatos tájékoztatás; autóparkolók és autóparkolási szolgáltatások biztosítása; garázsok

bérlése; garázs szolgáltatás járművek számára; depószolgáltatások járművek tárolása céljából; jármű parkoltatási

[parkoló inas] szolgáltatások; járműparkolásiszolgáltatások; járműparkolási területek bérbeadása; autóbérlési

szolgáltatások; autókölcsönzés; autókölcsönzés megszervezése; autókölcsönzési szolgáltatások; autólízing
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szolgáltatások; bérautó lefoglalása; bérelt autóval történő szállítás; béreltjárművek biztosítása személyszállításra;

elektromos autók bérbeadása; bérlet, bérbeadás [repülőgép -]; gépjármű-kölcsönzési szolgáltatások; elektromos

 kerékpárok bérbeadása; autóbérlés szervezése üdülési csomagok részeként.

 ( 111 )  239.133

 ( 151 )  2022.10.28.

 ( 210 )  M 22 02563

 ( 220 )  2022.10.04.

 ( 732 )  Papp Ágnes, Szeged (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

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

szolgáltatások: munkavédelmi arcvédő pajzsok, munkavédelmi öltözékek [balesetek vagy sérülések ellen],

láthatósági biztonsági ruházat, biztonsági fejvédő,biztonsági lábbelik balesetek vagy sérülések elleni védelemhez,

biztonsági lábbelik ipari használatra [balesetek vagy sérülések elleni védelemhez], biztonsági övek, hevederek

nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez, biztonsági sapkák, biztonságisisakok, biztonsági szemüvegek,

biztonsági védőkesztyűk balesetek vagy sérülések ellen, biztonsági védőruházat baleset vagy sérülés ellen,

biztonsági védőszemüveg, fényvisszaverő biztonsági mellények, férfi, női és gyermek ruházat, bakancsok,

csizmák,lábbelik, fejfedők [kalapáruk], kalapok, sapkák, vadászcsizmák, vadászdzsekik, vadásznadrágok,

 vadászmellények, lábbelik horgászathoz, fejfedők horgászathoz, vízhatlan horgászcsizmák, katonai bakancsok.

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 
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