
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  238.142

 ( 151 )  2022.07.14.

 ( 210 )  M 22 01480

 ( 220 )  2022.06.02.

 ( 732 )  Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

  18    Bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

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

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

 ( 111 )  238.143

 ( 151 )  2022.07.14.

 ( 210 )  M 22 01602

 ( 220 )  2022.06.20.

 ( 732 )  Walton Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kindla Péter, Tokod

  

( 546 )

 ( 511 ) 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.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

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

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  238.144

 ( 151 )  2022.07.14.

 ( 210 )  M 22 01377

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (HU)

 ( 541 )  Hungaricana

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

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

 ( 111 )  238.184

 ( 151 )  2022.07.14.

 ( 210 )  M 22 01560

 ( 220 )  2022.06.15.

 ( 732 )  Agri Kulti Nonprofit Kft., Nagymaros (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; lekvárok

 (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

  30    Rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények; méz; tartósított fűszernövények; ecet.

  31    Friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények.

 42    Tanúsítás; minőségellenőrzés; minőségvizsgálat; minőség-auditok; minőségellenőrző terméktesztelés;

 minőségellenőrzési szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés.

 ( 111 )  238.188

 ( 151 )  2022.07.14.

 ( 210 )  M 22 01618

 ( 220 )  2022.06.22.

 ( 732 )  Forrai Miklós, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Fagylalt.

 35    Rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási

 célokra.

  43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; étel és ital catering.

 ( 111 )  238.189

 ( 151 )  2022.07.14.

 ( 210 )  M 22 01517

 ( 220 )  2022.06.08.

 ( 732 )  Balázs Krisztián, Kőszegszerdahely (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
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( 546 )

 ( 511 )  41    Elektronikus játék szolgáltatások; elektronikus játék szolgáltatások, beleértve az online vagy globális

számítógépes hálózat segítségével biztosítottakat is; interaktív online számítógépes játékok biztosítása; online

információk szolgáltatása játékosokkal kapcsolatban; online játékszolgáltatások; online játékszolgáltatások mobil

eszközökön keresztül; online számítógépes játékok szolgáltatása; online szórakoztatás biztosítása játékshow-k

formájában; számítógépes adatbázisból vagy globális kommunikációs hálózatról online biztosított, számítógépes

játékok általi szórakoztatással kapcsolatos információk; számítógépes és videojátékok játékstratégiáira vonatkozó

online információk biztosítása; számítógépes hálózatból online módon nyújtott

virtuálisvalóság-játékszolgáltatások; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; számítógépes

játékokkal kapcsolatos információkat tartalmazó online magazin biztosítása; számítógépes játékokkal kapcsolatos

szórakoztatásról nyújtott online információk; globális számítógépes hálózaton keresztül nyújtott elektronikus

 játék szolgáltatások.

 ( 111 )  238.190

 ( 151 )  2022.07.14.

 ( 210 )  M 22 01392

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (HU)

 ( 541 )  Humanus

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

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

A rovat 7 darab közlést tartalmaz. 
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