
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  239.673

 ( 151 )  2023.01.28.

 ( 210 )  M 22 01557

 ( 220 )  2022.06.14.

 ( 732 )  Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gondoskodás időben

 ( 511 )   38    Távközlési szolgáltatások.

 ( 111 )  239.674

 ( 151 )  2023.01.28.

 ( 210 )  M 22 03077

 ( 220 )  2022.11.22.

 ( 732 )  Millásreggeli Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  Milliók Reggelire

 ( 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; nyomdabetük, klisék.

 38    Rádióműsorok közvetítése; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; interneten és más

kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül

biztosított audio- vagy video-műsorszórásiszolgáltatások; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása;

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

 keresztül történő közvetítése.

 41    Rádióműsorok készítése; rádióműsorok szerkesztése; rádióműsorok terjesztése; televízió- és rádióműsorok

tervezése (ütemezése); tv- és rádióműsor előkészítés és készítés; rádióműsorok készítése és bemutatása;

elektronikus műsorismertető szolgáltatások;élő show-műsorok bemutatása; élő szórakoztató műsorok

szolgáltatása; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; kulturális célú műsorok szervezése; rádiós és

televíziós műsorok készítése; oktatás műsorszóráson keresztül; rádiós szórakoztatóműsorok készítése; show-k,

műsorok rendezése; show-műsorok készítése; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató

 televíziós műsorok készítése; televíziós (műsor) gyártás.

 ( 111 )  239.685

 ( 151 )  2023.01.28.

 ( 210 )  M 22 03174

 ( 220 )  2022.12.05.

 ( 732 )  D-Mark Invest s.r.o., Praha (CZ)

 ( 740 )  Dr Szűcs Péter Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  2    Festékek.

 3    Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

 7    Színkeverőgépek, festékrázógépek.

  16    Festő szerszámok, dekorációs anyagok, ecsetek, szalagok.

  17    Szigetelőanyagok.
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 35    Festékekkel és festő szerszámokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások, színkeverőgépek

 bérbeadása, marketing szolgáltatás.

  37    Épületszigetelés.

 ( 111 )  239.805

 ( 151 )  2023.01.28.

 ( 210 )  M 23 00028

 ( 220 )  2023.01.05.

 ( 732 )  GreenStar International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr.Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Humán étrendkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítők házi kedvenceknek;

gyógynövénykiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényi forrásokból származó

antioxidánsok; immunerősítők; antioxidáns táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők nem

 gyógyászati használatra; vitaminkészítmények; gyógynövények; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok.

 29    Alga emberi fogyasztásra; algakivonatok élelmiszerekhez; szárított ehető algák; feldolgozott spirulina alga;

 szárított ehető tengeri alga; tartósított zöldségek.

 ( 111 )  239.806

 ( 151 )  2023.01.28.

 ( 210 )  M 23 00041

 ( 220 )  2023.01.06.

 ( 732 )  VECTRA-LINE PLus Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Vectra Line

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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 ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; 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.

 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.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
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 porcelán- és fajanszáruk.

 30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; 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,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

 más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

 ( 111 )  239.807

 ( 151 )  2023.01.28.

 ( 210 )  M 22 03289

 ( 220 )  2022.12.19.

 ( 732 )  Hungarian Stage Rental Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  dr. Ivanicsné dr. Simon Judit, Kiskunhalas

 ( 541 )  RockFarsang

 ( 511 )  41    Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; brosúrák kiadása; blogírási szolgáltatások;

böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton; dalok kiadása;

digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus

publikációk biztosítása; eseménynaptárak kiadása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy

kulturális célokra; fényképek közzététele; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának

kiadása; hírlevelek kiadása; kiadói szolgáltatások; kották kiadása; mágneses vagy optikai adathordozón tárolt

anyagok kiadása; multimédia publikációk; multimédiás anyagok online kiadása; nem letölthető online

elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene terén; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; zenei művek publikálása; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenei szövegek kiadása;

zenekiadási szolgáltatások; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; előadások szervezése; előadások

szervezése és lebonyolítása; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú bemutatók

szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; szórakoztatási célú összejövetelek

lebonyolítása; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audio/vizuális bemutatók

készítése; audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; audiovizuális felvételek készítése; élő szórakoztató műsorok

rendezése; élő televízióműsorok feliratozása halláskárosult nézők számára;fényképészet; eredeti felvételek

készítése; fényképészeti filmvágás; filmek és videofilmek gyártása; filmes és zenei produkciókkal kapcsolatos

tanácsadás; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmgyártáshoz szükséges felszerelések, létesítmények

biztosítása; filmkészítés stúdiókban; filmgyártási szolgáltatások; filmszerkesztés, vágás; hang- és képfelvételek

készítése hang- és képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videoanyagok készítése,

fényképészet; hang- és videofelvételek készítése; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; hang- és

videoszerkesztési szolgáltatások; hang- és zenefelvételek készítése; hang- vagy videostúdiók biztosítása;

hanganyagok készítése; hangfelvétel készítés; hangfelvételek szerkesztése; hangfelvételi szolgáltatások;

hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; kábeltelevíziós műsorok gyártása; multimédiás szórakoztatás

biztosítása weboldalon keresztül; podcastek gyártása; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; rádióközvetítések

készítése; rádióműsor összeállítása [ütemezés]; rádióműsorok készítése; rádióműsorok készítése és bemutatása;

rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok szerkesztése; rádióműsorok terjesztése; rádiós és televíziós műsorok

készítése; show-k és filmek készítése; revüshow-k készítése élő közönség előtt; stúdiószolgáltatások;

stúdiószolgáltatások filmfelvételekhez; stúdiószolgáltatások televíziók számára; szórakoztatási célú filmgyártás;

szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése videók formájában;

szórakoztató hangfelvételek gyártása;szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú,

vezeték nélküli és online átvitel útján; szórakoztató televíziós műsorok készítése; tehetségkutató műsorok

készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televízióműsorok bemutatása; televízióműsorok

formátumainak kidolgozása; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor) gyártás; televíziós
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műsortervezés [ütemezés]; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós show-műsor

készítés/rendezés; televíziós speciális effektek készítése; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós szórakoztató

műsorok készítése; tévé műsorok készítése; tévéfilmek gyártása; tévéműsorok (el) készítése; tv- és rádióműsor

előkészítés és készítés; tv műsorok készítése; videók gyártása; videók, videofelvételek készítése; zene rögzítése;

tv-műsorok szerkesztése [vágása]; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés céljából;

zenei előadás; zenei felvételek készítése; zenei felvételek készítése hangstúdióban; zenei produkciók; zenei

produkciós szolgáltatások; zenei szórakoztató műsorok készítése; zenék, videók és filmek szerkesztési

utómunkálatainak elvégzése; zenés videók készítése; zenestúdiók szolgáltatásai; dzsessz [jazz] zenével

kapcsolatos fesztiválok szervezése; élő előadások bemutatása; élő előadások készítése; élő előadások szervezése;

élő előadások szervezése és bemutatása; élő rockzenekari fellépések bemutatása; élő show-k készítése; élő

show-k rendezése; élő show-műsorok bemutatása; élő showműsor készítési szolgáltatások; élő szórakoztatási

szolgáltatások; élőszórakoztató előadások bemutatása; élő szórakoztató események rendezése; élő szórakoztató

események bemutatása; helyfoglalás koncertre; helyfoglalás show-műsorokra; helyfoglalás szórakoztató

eseményekre; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez; jegyelővétel/foglalás

koncertekre és színházba; jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és

sporttevékenységekhez, illetve -rendezvényekhez; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási

szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra;

jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; jegyfoglalási

szolgáltatások szórakoztató és szabadidős rendezvényekre; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató

rendezvényekhez; jegyinformációs szolgáltatások show-műsorokhoz; jegyrendelési és jegyfoglalási

szolgáltatások; jegyvásárlási szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; élő szórakoztató műsorok

szolgáltatása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények

lebonyolítása; 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; élőzenés

koncertek; koncert szolgáltatások; koncert szolgáltatások [éneklés]; koncertek bemutatása; koncertek

lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; koncertek mintszórakoztatási szolgáltatások; koncertek prezentálása;

koncertek szervezése; koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése; koncertek szervezésével,

lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; koncertszolgáltatások;

színpadi show-k rendezése; színházi szolgáltatások; rock együttesek élő fellépései, előadásai; zene és ének

előadás tartása; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése;

zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei koncertek bemutatása; zenei koncertek szervezése és

lebonyolítása; zenei szórakoztatás szervezése; zenekar által élőben előadott műsorok bemutatása; zenekarok

szolgáltatásai; zenés előadások; zenés előadások bemutatása; zenés koncertek; zenés előadások szervezése; zenés

műsorok rendezése; zenés show-k rendezése; zenés szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; zenés

szórakoztatás zenekarok által; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; zenészek által nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; audiovizuális és fényképészeti berendezések és felszerelések bérbeadása; disco-felszerelések

bérbeadása; díszemelvények kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; díszletek kölcsönzése;

előadóművészeti létesítmények bérbeadása; film- vagy televíziós díszlet kölcsönzése; filmes kellékek

kölcsönzése; hangszerek kölcsönzése; színpadi világító felszerelések bérbeadása; színpadi világításvezérlők

bérbeadása; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztató berendezések és készülékek kölcsönzése; televízióstúdió

díszleteinek bérbeadása; világításbérbeadása televíziós felvételekhez; világítóberendezések bérbeadása

televízió-stúdióknak; világítóberendezések bérbeadása színpadi felszerelésekhez; világítóberendezések

kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek;

mobileszközökön közvetíthető televízióműsorok készítése; fotóösszeállítások készítése; hangok és képek

szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; hangrögzítő és videós szórakoztatási szolgáltatások; kulturális célú

fesztiválok rendezése; animációs és élő műsorok gyártása; animációs mozis videoklipek gyártása; animációs
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műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; előre felvett videofilmek elkészítése; elektronikus

 szövegek megjelentetése.

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 
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