
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  232.601

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 02850

 ( 220 )  2020.09.24.

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi ügyletek; adósságrendezési szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása; elektronikus úton történő

tranzakciók; finanszírozási szolgáltatások; kölcsön [finanszírozás], online banki szolgáltatások; pénzügyi

 információk nyújtása weboldalonkeresztül; pénzügyi információs szolgáltatások; részletfizetési hitelnyújtás.

 ( 111 )  232.614

 ( 151 )  2020.10.28.

 ( 210 )  M 20 02780

 ( 220 )  2020.09.18.

 ( 732 )  Dienes Balázs, Tiszafüred (HU)

 ( 740 )  Kocsis & Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés, oktatás, felnőttképzés, felnőttképzéssel kapcsolatos szolgáltatás.

 44    Masszázs; masszázsszolgáltatások; masszázs és terapeutikus shiatsu masszázs; lávaköves masszázs;

 hagyományos japán masszázs; mélyszöveti masszázs; thai masszázs.

 ( 111 )  232.743

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 02779

 ( 220 )  2020.09.16.

 ( 732 )  Szegedi Tudományegyetem, Szeged (HU)

 ( 541 )  JATE Klub

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók szolgáltatásai; éjszakai

 klubok; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bárszolgáltatások; kávéházak.

 ( 111 )  232.746

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 03054

 ( 220 )  2020.10.12.

 ( 732 )  Dr. Török Réka, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton; brosúrák kiadása; digitális videó,

audió és multimédia kiadási szolgáltatások; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus

kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus formátumú magazinok
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megjelentetése az interneten; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus magazinok

kiadása; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; folyóiratok kiadása;

folyóiratok publikálása; füzetek kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának

kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; hangoskönyvek kiadása; hírközlő

szolgáltatások; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások; katalógusok kiadása; kézikönyvek kiadása;

kiadás/megjelentetés (könyv -); képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel kapcsolatos

dokumentumok megjelentetése; képeket tartalmazó nyomtatott anyagok szerkesztése, nem reklámcélokra;

kiadással, közzététellel kapcsolatos információnyújtás; kiadói szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az

elektronikus kiadói szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és

folyóiratok kiadása; könyvek multimédiás megjelentetése; multimédiás szórakoztató szoftverekkiadása;

oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási és képzési útmutatók

kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatókönyvek

megjelentetése; oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadói szolgáltatások; online

kiadványok megjelentetése; online, nem letölthető képregényalbumok nyújtása; podcastok létrehozása [írása];

poszterkiadás; prospektusok kiadása; szövegek kiadása; tudományos információs folyóiratok kiadása;

tudományos munkák közzététele; web-es újságok megjelentetése; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák

megjelentetése; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; audiovizuális prezentációs

bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; audiovizuális bemutatók; élő előadásokkal kapcsolatos

szolgáltatások; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása; fesztiválok szervezése; mentorálás; online nem

letölthető audiotartalmak biztosítása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatások;

rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; webináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése;

képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése;

képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel

kapcsolatos szemináriumok rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése;kiállítások rendezése

oktatási célokra; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; oktatási célú

bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú

kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási

célú konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése;

oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok

tervezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási

célú show-k rendezése; oktatási kiállítások szervezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák

rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási

szemináriumok szervezése; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási versenyek

szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése;

oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok; oktató szemináriumok

szervezése; önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti műhelyek és szemináriumok

lebonyolítása; szemináriumok és konferenciák rendezése; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése;

videofilmek hanganyagának bemutatása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; audio-,

film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audio/vizuálisbemutatók készítése; audiovizuális

felvételek készítése; eredeti felvételek készítése; előre felvett videofilmek elkészítése; filmszerkesztés, vágás;

hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és

videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videoszerkesztési

szolgáltatások; hang- és zenefelvételek készítése; hanganyagok készítése; hangfelvétel készítés; hangfelvételek

szerkesztése; hangfelvételi szolgáltatások; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; oktatási célú

hang- és videofelvételek készítése; oktatóvideók készítése; videó szerkesztés; videofelvételek készítése; videók,

videofelvételek készítése; videorögzítés; coaching; coaching [tréning]; diákok oktatási tanfolyamokon való

részvételének megszervezése; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése; előadások
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szervezése; ifjúsági képzési programok szervezése; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és

képzési tanácsadás); karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier tanácsadás

[oktatás]; karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); képzés és oktatás; képzés

szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések tartása; képzések szervezése; képzési célú túrák

lebonyolítása; képzési célú fesztiválok rendezése; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési

szemináriumok lebonyolítása; képzési tanácsadás; oktatás és képzés biztosítása; oktatás, tanítás; oktatási célú

műhelyek; oktatási célúszemléltetés nyújtása; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási előadások

szervezése; oktatási értékelési szolgáltatások; oktatási és képzési programok a kockázatkezelés területén; oktatási

és képzési szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások az egészségügyi ágazathoz kapcsolódóan; oktatási és

képzési szolgáltatások a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatban; oktatási és képzési szolgáltatások a

foglalkozás-egészségügy és -biztonság terén; oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási és

tanítási szolgáltatások; oktatási események szervezése; oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási fórumok

szervezése és lebonyolítása, nem online módon; oktatási információs szolgáltatások; oktatási intézmények által

nyújtott szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási szemléltetések; oktatási szimpóziumok

szervezése; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási tárgyú

információk; oktatással kapcsolatos szimpóziumok szervezése; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs

szolgáltatások; önismereti tanfolyamok biztosítása; online információ- és hírszolgáltatás a szakmai tréninggel

kapcsolatban; online képzések biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása; online oktatás biztosítása

számítógépes adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; online oktatás biztosítása; online oktatási

tanfolyamok biztosítása; online szemináriumok biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; pályaválasztási

tanácsadás; pályaválasztási vizsgálatok, tesztek; szakmai készségfejlesztés; szakmaiműhelyek és tanfolyamok

szervezése; számítógéppel támogatott tervezéshez kapcsolódó képzési szolgáltatások; számítógéppel támogatott

tesztekhez kapcsolódó képzési szolgáltatások; számítógéppel végzett, oktatáshoz kapcsolódó tesztelés és

értékelés; személyi coaching [képzés]; személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; személyiségfejlesztő

tréning; személyiségfejlesztő tanfolyamok; szemináriumok lebonyolítása az onkológia területén; szemináriumok

rendezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok tartása; szemléltetés [oktatási célokra]; tájékoztatás nyújtása online oktatással kapcsolatban;

workshopok és szemináriumok rendezése; workshopok [képzés] szervezésével, lebonyolításával és rendezésével

 kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások.

 44    Foglalkozáspszichológiai szolgáltatások; egyéni és csoportos pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai

diagnózis-szolgáltatások; pszichológiai értékelések és vizsgálatok végzése; pszichológiai értékelési

szolgáltatások; pszichológiai értékelési és vizsgálati szolgáltatások; pszichológiai profilalkotás; pszichológiai

tanácsadás; pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai vizsgálatok; pszichológiai tesztek elvégzése;

pszichológiával kapcsolatos információnyújtás; pszichológus [szolgáltatások]; személyiségvizsgálatok

 pszichológiai célokból.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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