
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  234.200

 ( 151 )  2021.05.14.

 ( 210 )  M 20 00646

 ( 220 )  2020.03.02.

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  e-Takarékbélyeg

 ( 511 )  36    Pénzügyi ügyletek; bankügyletek; takarékpénztári szolgáltatások; online banki szolgáltatások; mobil

eszközökről elérhető online takarékbanki szolgáltatások; megtakarítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;

megtakarítási számla szolgáltatások;diákszámla szolgáltatások; online módon elérhető fizetési lehetőség

biztosítása kiskereskedelmi üzletekben; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás; virtuális

értékpapír szolgáltatások; elektronikus értékcikk szolgáltatások; pénzügyitanácsadás; megtakarításokkal,

 befektetésekkel kapcsolatos információ, tanácsadás.

  41    Pénzügyekkel kapcsolatos nevelés, oktatás; diákok pénzügyi nevelése.

 ( 111 )  234.245

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 21 00800

 ( 220 )  2021.03.01.

 ( 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 )  234.246

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 02927

 ( 220 )  2020.10.01.

 ( 732 )  NT Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  234.276

 ( 151 )  2021.05.14.

 ( 210 )  M 21 01222

 ( 220 )  2021.03.23.

 ( 732 )  Balázs Krisztián, Kőszegszerdahely (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Elektronikus játék szolgáltatások, beleértve az online vagy globális számítógépes hálózat segítségével

biztosítottakat is; interaktív online számítógépes játékok biztosítása; online információk szolgáltatása

játékosokkal kapcsolatban; onlinejátékszolgáltatások; online játékszolgáltatások mobil eszközökön keresztül;

online számítógépes játékok szolgáltatása; online szórakoztatás biztosítása játékshow-k formájában; számítógépes

adatbázisból vagy globális kommunikációs hálózatról onlinebiztosított, számítógépes játékok általi

szórakoztatással kapcsolatos információk; számítógépes és videojátékok játékstratégiáira vonatkozó online

információk biztosítása; számítógépes hálózatból online módon nyújtottvirtuálisvalóság-játékszolgáltatások;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; számítógépes játékokkal kapcsolatos információkat

tartalmazó online magazin biztosítása; számítógépes játékokkal kapcsolatos szórakoztatásról nyújtottonline

 információk.

 ( 111 )  234.344

 ( 151 )  2021.05.14.

 ( 210 )  M 21 00335

 ( 220 )  2021.01.29.

 ( 732 )  Burszán Kálmán, Székelykeresztúr (RO)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  31    Állateledelek [kekszfélékg; állati takarmány, állati takarmánykészítmények; állati táplálékok, takarmányok

granulátum, pellet formájában; állatok elválasztásához használt táplálékok, takarmányok; almozó anyagok

állatoknak; alom állatoknak; alomháziállatoknak; betétek macskaalomtálcákba; csontok kutyáknak; darabokból

álló állateledelek, állati táplálékok; ehető csontok és rudak házi kedvenceknek; ehető rágcsálnivalók kutyáknak;

ehető rágnivalók állatok számára; ehető rágótermékekháziállatoknak; eledelek versenykutyáknak; élesztőtabletták

állati fogyasztásra; emészthető rágócsontok és rudak házi állatoknak; erősítő takarmány állatoknak; fekhelyek és

almok állatoknak; feldolgozott gabonafélék állati fogyasztásra; gabonaalapútáplálékok állatoknak; gabonából

készült kekszek állatoknak; gabonából készült sütemények, kekszek állatoknak; gabonakészítmények mint

állateledelek; gabonatermékek állati fogyasztásra; hal alapú vagy halból álló macskaeledelek; homokkal borított

papír[alom] házi kedvenceknek; hústartalmú konzerv táplálékok fiatal állatoknak; italok állatok részére; italok

házi kedvencek részére; jutalomfalatok állatoknak; jutalomfalatok házi kedvenceknek; jutalomfalatok lovaknak,

ehető; kekszek macskáknak;keményítőpép [állati takarmány]; kevert állati takarmány; kölyökkutya eledelek;

konzervtáplálékok macskáknak; konzervek vagy tartósított ételek állatoknak; kutyaalom; kutyaeledel konzervek;

kutyaeledelek; kutyaeledelek [kekszfélék]; macska- és kisállatalom; macskaeledelek; madáreledel; maláta

állatoknak; tápkészítmények kutyáknak; tápkészítmények macskáknak; táplálékok és takarmányok állatoknak;

táplálékok házi kedvenceknek; táplálékok háziállatoknak; tejalapú táplálékok állatoknak; tejpótlók,

 állatoktáplálására.

 35    Állateledellel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állateledellel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások; étrend-kiegészítők házikedvenceknek; vitaminos és ásványi élelmiszer-kiegészítők házi

kedvencek számára; élősködők elleni nyakörvek; paraziták elleni nyakörvek állatoknak; étrend-kiegészítők házi

kedvencek számára jutalomfalatkák formájában; parazitaölő (antiparazita)készítmények; vitaminok állatok

számára; ásványi táplálékkiegészítők állatoknak; protein táplálékkiegészítők állatoknak; lovagló sisakok; lovagló
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kobakok; nyakörvek állatoknak; állatorvosi információkat tartalmazó nyakörvek házi kedvenceknek;

pórázokkisállatoknak; pórázok, szíjak állatok számára; ruhák állatoknak; ruhák, jelmezek állatoknak; hámok

lovaknak; fejpántok lovak számára; térdvédők lovaknak; nyergek lovakhoz; farokvédők lovaknak; edzőszárak

lovakhoz; lovaglónyergek; lovaglópálcák;hordozható fekhelyek kisállatoknak; fekhelyek, ágyak házi kedvencek

részére; házak, ólak házi kedvenceknek; kennelek; ketrecek kedvtelésből tartott állatok részére; alomlapát házi

kedvenceknek; alomtálcák házi kedvenceknek; műanyag ételadagolók házikedvenceknek; műanyag italadagolók

házi kedvenceknek; ürűlékfelszedő lapát házi kedvencekhez; fogkefék állatoknak; etető- és ivócsészék kisállatok

számára; etetőtálak kedvtelésből tartott állatok számára; kisállat-etetőtálak, automatikus; lóápoló,lóvakaró kefék;

ostorszíjak; lovaglónadrágok; lovaglókesztyűk; ruházat lovagláshoz [nem lovaglósapkák]; lovagló dzsekik;

sportpulóverek és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; játékok állatok

számára; állateledelek[kekszfélék]; darabokból álló állateledelek, állati táplálékok; gabonakészítmények mint

állateledelek; alom állatoknak; alom háziállatoknak; betétek macska alomtálcákba: állati takarmány; állati

takarmánykészítmények; állati táplálékok, takarmányokgranulátum, pellet formájában: állatok elválasztásához

használt táplálékok, takarmányok; almozó anyagok állatoknak; csontok kutyáknak: ehető csontok és rudak házi

kedvenceknek; ehető rágcsálnivalók kutyáknak; ehető rágnivalók állatok számára; ehetőrágótermékek

háziállatoknak; eledelek versenykutyáknak: élesztőtabletták állati fogyasztásra; emészthető rágócsontok és rudak

házi állatoknak; erősítő takarmány állatoknak; fekhelyek és almok állatoknak; feldolgozott gabonafélék állati

fogyasztásra;gabonaalapú táplálékok állatoknak; gabonából készült kekszek állatoknak; gabonából készült

sütemények, kekszek állatoknak; gabonatermékek állati fogyasztásra; hal alapú vagy halból álló macskaeledelek:

homokkal borított papír [alom] házi kedvenceknek;hústartalmú konzervtáplálékok fiatal állatoknak; italok állatok

részére; italok házi kedvencek részére; jutalomfalatok házi kedvenceknek; jutalomfalatok lovaknak, ehető;

kekszek macskáknak; keményítőpép [állati takarmány]; kevert állati takarmány;kölyökkutya eledelek;

konzervtáplálékok macskáknak; konzervek vagy tartósított ételek állatoknak; kutyaalom; kutyaeledel konzervek;

kutyaeledelek; kutyaeledelek [kekszfélék]; macska- és kisállat alom; macskaeledelek; madáreledel; maláta

állatoknak;tápkészítmények kutyáknak; tápkészítmények macskáknak: táplálékok és takarmányok állatoknak;

táplálékok házikedvenceknek; táplálékok háziállatoknak; tejalapú táplálékok állatoknak; tejpótlók, állatok

 táplálására; jutalomfalatok állatoknak.

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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