
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 151 )  2021.06.14.

 ( 210 )  M 20 03425

 ( 220 )  2020.11.12.

 ( 732 )  Mészáros Zsolt, Mogyoród (HU)

 Grgulová Monika, Praha-Březiněves (CZ)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Cukrász máz; cukrászáru; cukorból készült tortadíszek; fondant, tortamáz; tortadíszek cukorból; tortamázak;

 cukor, természetes édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek, méhészeti termékek.

 ( 111 )  234.574

 ( 151 )  2021.06.14.

 ( 210 )  M 21 01881

 ( 220 )  2021.05.11.

 ( 732 )  Csávás Ernő, Makó (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  ( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; zoknik; izzadásgátló zoknik; tenisz zoknik; férfi zoknik; termo zoknik; vízhatlan zoknik;

 csúszásgátló zoknik; zoknik és harisnyák; zoknik csecsemőknek és kisgyermekeknek.

 ( 111 )  234.575

 ( 151 )  2021.06.14.

 ( 210 )  M 21 01882

 ( 220 )  2021.05.11.

 ( 732 )  RADIVERT DIAGNOSTIC Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  44    Betegek kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi ellátási és elemzési szolgáltatások; diagnosztikai vagy

kezelési célú orvosi vizsgálatok; egészségügyi ellátás; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának

felméréséhez; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi szűrés; gyógyászati és egészségügyi

szolgáltatások; orvosi diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; orvosi képalkotó szolgáltatások; orvosi

 vizsgálatok; orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása.

 ( 111 )  234.576

 ( 151 )  2021.06.14.

 ( 210 )  M 21 01961

 ( 220 )  2021.05.16.

 ( 732 )  HungarEat Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Laczkovszki Gergő, Budapest
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( 546 )

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 ( 111 )  234.577

 ( 151 )  2021.06.14.

 ( 210 )  M 21 01766

 ( 220 )  2021.04.13.

 ( 732 )  B+N Referencia Zrt., Tardona (HU)

 ( 740 )  Frey Julianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Épületek, építmények és ezek együtteseinek,- beleértve az ipari, egészségügyi, közlekedési, irodaházi,

kulturális, egyéb szabadidős, sportlétesítményi üzemeltetésű épületeket, építményeket és épületegyütteseket is-,

külső és belső takarítása,fertőtlenítése, mosása, karbantartása; gépeinek és berendezéseinek üzembe helyezése,

karbantartása, javítása, műszaki üzemeltetése, takarítása, tisztítása, fertőtlenítése, mosása, gondozása; külső és

belső zöldfelületeinek takarítása, tisztítása,karbantartása, gondozása; külterületi útjainak, járdáinak, takarítása,

tisztítása, karbantartása, gondozása, hó- és jégtelenítése; építés; építési tanácsadószolgáltatások; építkezések,

különösen belső építkezések irányítása és felügyelete; munkaruházatés speciális textiláruk tisztítása, mosása,

vasalása, fertőtlenítése, karbantartása, kölcsönzése; járművek mosása, tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása,

 gondozása; utak, járdák, takarítása, tisztítása, karbantartása, gondozása, hó- és jégtelenítése.

 ( 111 )  234.578

 ( 151 )  2021.06.14.

 ( 210 )  M 21 02145

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  Gravity Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gürtl Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alacsony alkoholtartalmú sörök; ale [angol sör];

alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok;árpabor [sör]; ásványi anyagokkal dúsított sörök; bock sör;

búzasör; citromos sör [shandy]; fekete sör [pörkölt maláta sör]; ipa (indiai pale ale sörök); ízesített sörök; kávéízű

ale sör; kávéízű sör; kézműves sörök; kvasz [alkoholmentes ital]; lágersörök [alsóerjesztésű sörök]; malátacefre;

malátasör; pale ale világos sör; porter [sör]; saison sör; söralapú italok; söralapú koktélok; sörcefre; sörutánzat;

stout [erős barna sör]; ásványvizek; asztali vizek; ízesített vizek; ízesített ásványvíz;ivóvíz; palackozott víz;
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szénsavas ásványvíz; szénsavas víz; szénsavas víz [szódavíz]; szénsavas vizek; szénsavmentes víz; szódavíz;

szódavizek; tonik [nem gyógyhatású italok]; vizek [italok]; ásvány- és szénsavas vizek; ásványvíz [italok];

alkoholmentesgyümölcskivonatok italok készítéséhez; komlókivonatok italok készítéséhez; komlókivonatok sör

előállításához; malátaszirup italokhoz; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok italok

készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz; termékekszénsavas vizek előállításához; szirupok alkoholmentes italok

készítéséhez; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített ásványvizek készítéséhez; higítható

 készítmények italok készítéséhez; készítmények likőrök előállításához.

 43    Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering

intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel

és ital catering szolgáltatásokvásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások

gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások,

azonnali fogyasztásra; étkeztetés gyorsbüfékben;étkeztetési szolgáltatások spanyol ételek biztosításával

kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások céges

étkezdék számára; étkeztetési szolgáltatások japán ételek biztosításával kapcsolatban;étkeztetési szolgáltatások

rendezvénytermek számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával kapcsolatban; éttermek

idegenforgalmi célokra; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára; kültéri étkeztetési szolgáltatások;

mobilcatering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése; vendéglátás; vendéglátóipar; vendéglátással

kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; üzleti célú étkeztetési

szolgáltatások; alkoholos italokfelszolgálása; bankett szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások;

bárszolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; elvihető

ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételekszolgáltatása; elvitelre árusító éttermek; elvitelre

készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és

italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek ésitalok biztosítása éttermekben

és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok

felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és

italokkészítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; éttermi

szolgáltatások; magán vacsoraklub szolgáltatások; kávézói szolgáltatások; kávéház; kávéházak; kávéházi

szolgáltatás; mobil éttermi szolgáltatások;pub szolgáltatások; pultos szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások;

sörbárok; sörkert szolgáltatások; tapas bárok; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási

szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; élelmiszerekhez kapcsolódókonzultációs szolgáltatások; étel- és

italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;

 konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek formájában.

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 
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