
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  239.839

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 23 00049

 ( 220 )  2023.01.09.

 ( 732 )  Well Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Klimin Slim Focus változókori fogyás, karcsúság és könnyű lábak

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  239.840

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 03176

 ( 220 )  2022.12.05.

 ( 732 )  PREC-CAST Öntödei Korlátolt Felelősségű Társaság, Sátoraljaújhely (HU)

 ( 300 )  018804105 2022.12.02. EU

 ( 740 )  bnt Tom Burmeister Varga Ratatics Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PREC-CAST

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

 fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.

7    Öntödei gépek; öntőformák [géprészek]; fémfeldolgozó gépek; fémmegmunkáló gépek; szerszámgépek;

szerszámok [géprészek]; szivárgás vizsgáló berendezések; felülettisztító berendezések; festő berendezések;

hőkezelő berendezések; motorok (a szárazföldijárműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek

(a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével;

 keltetőgépek; árusító automaták.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;

élelmiszerek és italok tartósítása; fémmegmunkálás; fémöntvény előállítása és feldolgozása; öntödei

szolgáltatások, azaz öntvények öntése ésmegmunkálása; járművek alkatrészeinek gyártása; alumínium,

magnézium és cink magasnyomású öntése, CNC megmunkálása és acél alkatrészek mechanikus feldolgozása

 CNC technológiával.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  239.841

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 03177

 ( 220 )  2022.12.05.

 ( 732 )  PREC-CAST Öntödei Korlátolt Felelősségű Társaság, Sátoraljaújhely (HU)

 ( 300 )  018804106 2022.12.02. EU

 ( 740 )  bnt Tom Burmeister Varga Ratatics Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

 fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.

7    Öntödei gépek; öntőformák [géprészek]; fémfeldolgozó gépek; fémmegmunkáló gépek; szerszámgépek;

szerszámok [géprészek]; szivárgás vizsgáló berendezések; felülettisztító berendezések; festő berendezések;

hőkezelő berendezések; motorok (a szárazföldijárműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek
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(a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével;

 keltetőgépek; árusító automaták.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;

élelmiszerek és italok tartósítása; fémmegmunkálás; fémöntvény előállítása és feldolgozása; öntödei

szolgáltatások, azaz öntvények öntése ésmegmunkálása; járművek alkatrészeinek gyártása; alumínium,

magnézium és cink magasnyomású öntése, CNC megmunkálása és acél alkatrészek mechanikus feldolgozása

 CNC technológiával.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  239.849

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 03314

 ( 220 )  2022.12.20.

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Pénzügyi tájékoztató- és oktatófilmek; pénzügyi tudatosság, kiberbiztonsági tudatosság és a kiberkockázatok

elleni hatékony védekezés oktatását, fejlesztését célzó letölthető tartalmak, hangfelvételek, filmek,

videofelvételek; letölthető kiadványok,publikációk; letölthető elektronikus tartalmak; letölthető számítógépes

szoftveralkalmazások; számítógépprogramok, szoftverek; letölthető interaktív oktató szoftverek; tudásbank

 tartalmú elektronikus adatbázisok.

 16    Lakossági ügyfelek pénzügyi tudatosságának erősítését, a kiberkockázatok elleni hatékony védekezés széles

 körű ismertetését célzó pénzügyi tájékoztató könyvek, füzetek, nyomtatott publikációk, hírlevelek, közlemények.

 35    Kibervédelmi edukációs és kommunikációs kampány; kommunikációs és oktatási együttműködés

koordinálása lakossági ügyfelek pénzügyi tudatosságának erősítése, a kiberkockázatok hatékony kezelésének

széles körű oktatása, a kiberkockázatok elleni védekezéssegítése érdekében; a lakosság pénzügyi edukációjára

végzett kutatások, felmérések statisztikai elemzése; statisztikai adatok és modellek összeállítása, statisztikai

 információ nyújtása; adatbázis menedzsment.

  36    Pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi adatbázis szolgáltatások.

 41    Pénzügyi oktatás és továbbképzés; oktatási program lakossági ügyfelek digitális pénzügyi tudatosságának

fejlesztésére, kiberkockázatok hatékony kezelésének oktatására és a kiberkockázatok elleni védekezés segítésére,

rendszeres kommunikációsaktivitással; átfogó edukációs program kialakítása a digitális pénzügyi adatok

kezelése, védelme, a felhasználói tudatosság fejlesztése, a kapcsolódó folyamatok megismertetése terén;

edutainment [szórakoztatva tanítás, nevelés]; konferenciák és pénzügyiismertterjesztő rendezvények szervezése

és lebonyolítása; nem letölthető elektronikus kiadványok; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása

számítógépes világhálózaton vagy az interneten keresztül; online elérhető nem letölthető elektronikuspublikációk;

online elérhető nem letölthető videók biztosítása; jegybanki, banki és egyéb pénzügyi termékekkel és

 szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás website/microsite útján.

 42    Pénzügyi edukáció felmérések; kiberkockázatok elleni prevenciós aktivitás általános és kiterjesztett

célcsoportok részére; számítógépes hálózatok alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; honlapon

keresztül elérhető, nem letölthetőszoftveralkalmazások időleges használatának biztosítása; digitális pénzügyi
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tudatosság fejlesztésére, kiberkockázatok hatékony kezelésének oktatására és a kiberkockázatok elleni védekezés

segítésére, valamint tájékoztatásra szolgáló, nem letölthetőszoftverek ideiglenes használatának biztosítása;

informatikai rendszereket érintő támadások és fenyegetések elhárítására, megelőzésére irányuló szolgáltatások;

incidenskezelés támogatása operációs és információs folyamatszervezéssel, együttműködéssel;operatív

hatósági-piaci folyamatok elemzése, javaslatok kidolgozása és ezek alapján történő folyamatfejlesztés; digitális

pénzügyi tudatosság fejlesztésével, kiberkockázatok hatékony kezelésével és a kiberkockázatok elleni

 védekezéssel kapcsolatostudásbank adatbázis szolgáltatás, adatbázisok tervezése, hosztolása.

  45    Jogi szolgáltatások, jogalkotási javaslatok kidolgozása.

 ( 111 )  239.850

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 22 03313

 ( 220 )  2022.12.20.

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  KiberPajzs Védelem a pénzügyekben

 ( 511 ) 9    Pénzügyi tájékoztató- és oktatófilmek; pénzügyi tudatosság, kiberbiztonsági tudatosság és a kiberkockázatok

elleni hatékony védekezés oktatását, fejlesztését célzó letölthető tartalmak, hangfelvételek, filmek,

videofelvételek; letölthető kiadványok,publikációk; letölthető elektronikus tartalmak; letölthető számítógépes

szoftveralkalmazások; számítógépprogramok, szoftverek; letölthető interaktív oktató szoftverek; tudásbank

 tartalmú elektronikus adatbázisok.

 16    Lakossági ügyfelek pénzügyi tudatosságának erősítését, a kiberkockázatok elleni hatékony védekezés széles

 körű ismertetését célzó pénzügyi tájékoztató könyvek, füzetek, nyomtatott publikációk, hírlevelek, közlemények.

 35    Kibervédelmi edukációs és kommunikációs kampány; kommunikációs és oktatási együttműködés

koordinálása lakossági ügyfelek pénzügyi tudatosságának erősítése, a kiberkockázatok hatékony kezelésének

széles körű oktatása, a kiberkockázatok elleni védekezéssegítése érdekében; a lakosság pénzügyi edukációjára

végzett kutatások, felmérések statisztikai elemzése; statisztikai adatok és modellek összeállítása, statisztikai

 információ nyújtása; adatbázis menedzsment.

  36    Pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi adatbázis szolgáltatások.

 41    Pénzügyi oktatás és továbbképzés; oktatási program lakossági ügyfelek digitális pénzügyi tudatosságának

fejlesztésére, kiberkockázatok hatékony kezelésének oktatására és a kiberkockázatok elleni védekezés segítésére,

rendszeres kommunikációsaktivitással; átfogó edukációs program kialakítása a digitális pénzügyi adatok

kezelése, védelme, a felhasználói tudatosság fejlesztése, a kapcsolódó folyamatok megismertetése terén;

edutainment [szórakoztatva tanítás, nevelés]; konferenciák és pénzügyiismertterjesztő rendezvények szervezése

és lebonyolítása; nem letölthető elektronikus kiadványok; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása

számítógépes világhálózaton vagy az interneten keresztül; on-line elérhető nem letölthető

elektronikuspublikációk; online elérhető nem letölthető videók biztosítása; jegybanki, banki és egyéb pénzügyi

 termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás website/microsite útján.

 42    Pénzügyi edukáció felmérések; kiberkockázatok elleni prevenciós aktivitás általános és kiterjesztett

célcsoportok részére; számítógépes hálózatok alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; honlapon

keresztül elérhető, nem letölthetőszoftveralkalmazások időleges használatának biztosítása; digitális pénzügyi

tudatosság fejlesztésére, kiberkockázatok hatékony kezelésének oktatására és a kiberkockázatok elleni védekezés

segítésére, valamint tájékoztatásra szolgáló, nem letölthetőszoftverek ideiglenes használatának biztosítása;

informatikai rendszereket érintő támadások és fenyegetések elhárítására, megelőzésére irányuló szolgáltatások;

incidenskezelés támogatása operációs és információs folyamatszervezéssel, együttműködéssel;operatív

hatósági-piaci folyamatok elemzése, javaslatok kidolgozása és ezek alapján történő folyamatfejlesztés; digitális

pénzügyi tudatosság fejlesztésével, kiberkockázatok hatékony kezelésével és a kiberkockázatok elleni
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 védekezéssel kapcsolatostudásbank adatbázis szolgáltatás, adatbázisok tervezése, hosztolása.

  45    Jogi szolgáltatások, jogalkotási javaslatok kidolgozása.

 ( 111 )  239.985

 ( 151 )  2023.02.14.

 ( 210 )  M 23 00214

 ( 220 )  2023.01.26.

 ( 732 )  Marosport Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  Be the GOAT

 ( 511 )  25    Alkalmi cipők; bakancsok, csizmák; bakancsok túrázáshoz; balettcipők; baseball cipők; bebújós cipők;

bokacsizmák; bokacsizmák, rövidszárú csizmák; bőrcipők; bőrpapucsok; cipők kocogáshoz; cipők

lábröplabdához; csizmák csecsemőknek; csizmák hölgyekszámára; edzőcipők; edzőcipők, sportcipők; eldobható

papucsok; esőcipők; fatalpú szandálok; férfi és női lábbeli; férfi lábbeli; férfi szandálok; fürdőpapucsok;

fürdőszandálok, fürdőcipők; futballcipők; futócipők; fűzős bakancsok, csizmák; golfcipők;gumicsizmák; gyalogló

cipők; gyerek lábbelik; gyermekcsizmák; hegymászócipők; hétköznapi [casual] cipők; hócsizmák, hótaposók;

horgászcipők; hódeszkás cipők; jégkorong cipők; jógacipők; katonai bakancsok; kerékpáros cipők;

kézilabdacipők; kirándulócipők; kosárlabda cipők; kötött babacipők; lábbelik nem sportcélokra; lapos cipők;

magas szárú lábbelik; magassarkú cipők; motoros cipők; mokaszinok; motoroscsizmák; munkacipők; női lábbeli;

női szandálok; ökölvívó cipők; papucsok; platform cipők; pólócsizmák; PVC-ből készült lábbelik; rejtett sarkú

cipők; rögbi cipők; röplabda cipők; síbakancsok, sícipők; sícipők és hódeszkás cipők és részeik; sofőrcipők;

sportcipő; sportcipők; sportcipők, atlétacipők; sportcsizmák, sportbakancsok; stoplikfutballcipőkhöz; strandcipők;

strandlábbelik; szabadidő lábbelik; szabadidőcipők; szandálok; szandálok csecsemőknek; szandálok és

strandcipők; szöges futócipők; szőrmével bélelt inuit csizmák; szteppcipők; tánccipők; téli csizmák; tornacipők;

tornacipők,edzőtermi cipők; tornaruházat; túracipők; vászoncipők; vízálló csizmák, bakancsok; vízhatlan cipők;

 vízhatlan horgászcsizmák; vízi cipők; cipőfelsőrészek; cipőnyelvek cipőkhöz, bakancsokhoz és csizmákhoz.

 33    Alkoholos borok; bor alapú italok; csendes borok; desszertborok; égetett szeszes ital alapú aperitifek;

eredetmegjelöléssel védett borok; fehérbor; forralt bor; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor; habzóbor, pezsgő; rozé

 borok; pezsgős borok; szeszezett borok; brandy, borpárlat; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok.

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 
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