
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  229.810

 ( 151 )  2019.11.28.

 ( 210 )  M 19 02868

 ( 220 )  2019.09.20.

 ( 732 )  Le Thi Hoai Nam, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vu Thi Kim Huyen, Budapest

 ( 541 )  QUÁN NÓN

 ( 511 )   43    Vendéglátás; éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; gyorséttermek.

 ( 111 )  231.357

 ( 151 )  2020.02.28.

 ( 210 )  M 19 03801

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  72 Tanítvány Mozgalom Alapítvány, Nyíregyháza (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Vallási fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése; vallási

témákkal kapcsolatos tanfolyamok; vallásoktatás; kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás;

könyvkiadás; kulturális célú gyűlések,szakmai konferenciák szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok

szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális rendezvények szervezése és

lebonyolítása; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; kiadóiszolgáltatások; táboroztatás;

 vallási fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése.

 45    Vallási összejövetelek lebonyolítása; vallási összejövetelek szervezése; vallási szertartások levezetése;

 vallási szolgáltatások; vallással kapcsolatos tájékoztatás; lelki tanácsadás; pasztorális [lelkipásztori] tanácsadás.

 ( 111 )  233.363

 ( 151 )  2020.12.28.

 ( 210 )  M 20 03322

 ( 220 )  2020.11.05.

 ( 732 )  JAN-KER 2001 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Faludiné Dr. Simonffy Ildikó, Szeged

 ( 541 )  Bartel

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek;

alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentesgyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes

koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; árpabor; ásványvíz; asztali vizek; citromos

sör [shandy]; energiaitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,alkoholmentes; izotóniás

italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok

formájában; komlókivonatok sör előállításához; kvasz; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre;

malátasör;mandulatej; méz alapú alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek; pasztillák szénsavas italokhoz;

porok szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k;

söralapú koktélok; sörbetek; sörcefre;sörök; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla;

szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök

 limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizekelőállításához; üdítőitalok; vizek; zöldséglevek.

 33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alkoholos esszenciák; alkoholos
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gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette (1);

ánizslikőr, anisette (2);aperitifek; arak; borok; brandy, borpárlat; cukornádalapú alkoholos italok; curacao;

cseresznyepálinka; digesztív italok; égetett szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin;

gyomorkeserű italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevertalkoholos italok, nem söralapú; koktélok;

 körtebor; likőrök; lőre, csiger; mentalikőr; mézsör; rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.

 ( 111 )  233.383

 ( 151 )  2020.12.14.

 ( 210 )  M 20 03344

 ( 220 )  2020.11.06.

 ( 732 )  Mansion Danube Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ARZ Restaurant

 ( 511 )   43    Vendéglátás; éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  233.384

 ( 151 )  2020.12.14.

 ( 210 )  M 20 03345

 ( 220 )  2020.11.06.

 ( 732 )  Mansion Danube Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ARZ Corso Restaurant

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 111 )  233.716

 ( 151 )  2021.03.16.

 ( 210 )  M 21 00370

 ( 220 )  2021.02.02.

 ( 732 )  Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Guba Dániel, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; baleset-biztosítási szolgáltatások;

biztosítási igényfelmérés; biztosításkötéssel kapcsolatos szolgáltatások; biztosítások megkötése; biztosítások

megkötésével kapcsolatos szaktanácsadás;gépjármű-balesetbiztosítások kötése; üzleti biztosítások kötésével

 kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  233.722

 ( 151 )  2021.02.25.

 ( 210 )  M 20 03215

 ( 220 )  2020.10.27.

 ( 732 )  Complex Medical Centre Zrt. 80%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balázs Anna, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra.

 ( 111 )  233.737

 ( 151 )  2021.03.16.

 ( 210 )  M 21 00428
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 ( 220 )  2021.02.08.

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi információs szolgáltatások.

 45    Jogi szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatók közötti jogviták, és

pénzügyi tárgyú fogyasztói jogviták békés rendezésére irányuló vitarendezési szolgáltatások; online vitarendezés;

információk pénzügyi és fogyasztóijogviták bíróságon kívüli rendezéséről; információk online vásárolt pénzügyi

 termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban kezdeményezhető online vitarendezésről.

 ( 111 )  233.852

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 02584

 ( 220 )  2020.09.02.

 ( 732 )  Agena Trading Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Arckrémek [kozmetikai]; testápolók; nem gyógyhatású testápoló készítmények; arc- és testápoló folyadékok;

hámlasztó radírok kozmetikai célokra; fürdőgolyók; folyékony szappanok; tusfürdő; nem gyógyhatású tusfürdők;

 testvajak; kéz-és testvaj; arc- éstestvajak.

 35    Arckrémek [kozmetikai] kis- és nagykereskedelme; testápolók kis- és nagykereskedelme; nem gyógyhatású

testápoló készítmények kis- és nagykereskedelme; arc- és testápoló folyadékok kis- és nagykereskedelme;

kozmetikai célú hámlasztó radírok kis- ésnagykereskedelme; fürdőgolyók kis- és nagykereskedelme; folyékony

szappanok kis- és nagykereskedelme; tusfürdő kis- és nagykereskedelme; nem gyógyhatású tusfürdők kis- és

nagykereskedelme; testvajak kis- és nagykereskedelme; kéz- és testvaj kis- ésnagykereskedelme; arc- és testvajak

 kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  233.853

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 02777

 ( 220 )  2020.09.18.

 ( 732 )  FAMILY FROST Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Braner és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Family Frost

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

zöldségek; zselék, dzsemek, gyümölcsszószok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; hús-, hentes-

és haltermékek, húskivonatok,tartósított hús, hal, héjas és kagylós állatok, minden fent említett áru gombócok,

paszták, saláták formájában is, zöldséges alkotóelemmel; májgombóc, velőgombóc; hús-, hentes-, hal-,

gyümölcs-, zöldség- és leveskonzervek, burgonyasaláta, paprikasaláta,hús- és zöldségételek, kenhetők; szardínia,

anchovi; elkészített burgonya; kaviár és osztriga (nem élő); paradicsompüré, paradicsom kivonat, hús-, hal-,

gyümölcs- és zöldségzselék és -kocsonyák, hal-, hús-, liba máj-, zöldség-és gyümölcspástétomok, vaj,sajt, túró,

margarin; levesek, konzervek és koncentrátumok formájában is; burgonyatermékek, hasábburgonya, krokett,
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burgonyapüré, burgonyachips, rösti, tojásos krumplinudli, sült burgonya, burgonyagombóc, krumplilángos;

tejszín, tejpor táplálkozásicélra; zöldségek, befőzve is, elkészített és tartósított hüvelyesek, szárított, pasztózus és

folyékony levestermékek, tiszta levesek, zöldséglé ételek készítéséhez, sajt; feldolgozott diók, gyümölcssaláták,

valamint gyümölcs, gyümölcslekvárok,gyümölcszselék; kakaóvaj táplálék formájában; minden fent említett áru

-amennyiben lehetséges - mélyhűtött és/vagy diétás formában, kivéve gyógyászati célra; pörkölt, sózott és/vagy

fűszerezett földimogyoró, dió, mandula és kesudió; rizses készételek,zöldséges készételek; készételek húsból;

készételek pizzák formájában; csokoládé alapú szeletek [készétel]; túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek;

burgonyalisztből készült sós készételek; főként húst tartalmazó készételek; főként húsból állókészételek; főként

csirkét tartalmazó készételek; elsősorban pulykából álló készételek; elsősorban kacsából álló készételek;

elsősorban halból álló készételek; főként zöldségeket tartalmazó fagyasztott készételek; elsősorban tenger

gyümölcseiből állókészételek; teljesen vagy lényegében baromfiból készült készételek; teljesen vagy lényegében

 húsból készült készételek; sajtok, sajttorták, feldolgozott sajtok; sajtgolyók [rágcsálnivalók]; rántott sajtok.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; liszt és jég/jégkrémek/fagylaltáruk; méz,

melasz; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, szószok (fűszerek); fűszerek; fagylalt; természetes cukorpótló szerek;

gríz, kása emberi táplálékkéntvaló alkalmazásra; gabona táplálékok, takarmány kivételével; szójaliszt

készítmények táplálék formájában; csokoládé; marcipán, marcipánpótló, csokoládé és cukorkaáruk,

karácsonyfadíszek formájában is; pékáruk és tartós pékáruk, beleértve a teljeskiőrlésű pékárukat; pirítós, durva

őrleményből készült szárított kenyér és pita, zsömle, keksz, sütemény, aprósütemény, lapos kalácsok, kalácsok;

gyümölcspástétomok tésztába burkolva; édességek; gyógynövény készítmények; tésztafélék,

pizzák,pizzatermékek, wrap-ek, tészták, tésztatermékek; sütőaromák, az illóolajok kivételével, sütőeszenciák,

kivéve az éteri sütőeszenciákat, sütőliszt, sütőpor, kakaós termékek, zabkakaó, malátakakaó, kakaókrém,

kakaókivonatok élelmiszerek és élvezeti cikkekszámára, kakaótartalmú por, sütési töltőanyagok, pudingpor,

élesztőkivonat, táplálék formájában, malátakivonat táplálék formájában; majonéz, salátaöntet, pelyhek

formájában is; minden fent említett áru - amennyiben lehetséges - mélyhűtött és/vagy diétásformában is;

fagyasztott sütemények; fagyasztott torták; fagyasztott édességek; fagyasztott tészták; profiterol; fagyasztott

 finger food (sós, savanyú vagy édes előétel-falatkák).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ügyfélkártyák kiadása élelmiszerek

készpénz nélküli vásárlásához, bevásárlások elszámolása ügyfélkártyák által; finanszírozások, részletfizetéses

 kölcsönök biztosítása.

 ( 111 )  233.854

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 02943

 ( 220 )  2020.10.02.

 ( 732 )  "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rönky Ernő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  233.855

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 02944

 ( 220 )  2020.10.02.

 ( 732 )  "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Rönky Ernő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  233.856

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 02946

 ( 220 )  2020.10.02.

 ( 732 )  "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rönky Ernő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  233.882

 ( 151 )  2021.03.16.

 ( 210 )  M 21 00354

 ( 220 )  2021.02.01.

 ( 732 )  Czene János, Vác (HU)

 ( 740 )  Dr. Kosztolányi Ádám Kristóf, Budapest

 ( 541 )  Sulimax

 ( 511 )  20    Iskolabútorok; beltéri bútorok; bútorok; irodafelszerelések [bútorok]; kerti bútorok; padok [bútorok];

padok/lócák (bútorok); szekrények (bútorok); szekrények mint bútorok; székek fémből; óvodai bútorok; utcai

bútorok; bútorok öltözőkhöz; egymásrarakható öltözőszekrény, komódfiókok; öltözőszekrények, kulcsra zárható

szekrények és fiókok; öltözőszekrények, zárható ruhásszekrények; irodai asztalok; irodai forgószékek

tervezéshez; irodai székek; irodai polcok; babzsákfotelek; babzsák-fotelek;állítható támlájú szék; beépített

szekrények; biztonsági szekrények [bútorok]; dönthető támlájú székek; fiókos szekrények; fiókos szekrények,

tárolóládák és -dobozok; gardróbok, gardróbszekrények; kulcsos szekrények; kulcsos szekrények

[bútorok];magasított székek [bútorok]; összecsukható székek; székek görgős kerekekkel; székek mint

irodabútorok; székek [ülések]; szekrények, ruhásszekrények; szekrények tárolási célokra; asztal padokkal

egybeépítve; fémpadok, padülések; padok sportpályákhoz;piknik padok; tanulószék; tanulóasztal; étkezőbútorok;

 bútorok közösségi terekbe; óvodai fektetők; ágyak; ágykeretek; ágyrácsok; bölcsődei ágy.

A rovat 14 darab közlést tartalmaz. 
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