
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  216.661

 ( 151 )  2015.09.10.

 ( 210 )  M 13 00526

 ( 220 )  2013.02.28.

 ( 732 )  Kerese Bt., Üllő (HU)

 ( 740 )  Dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Háztartási célú készítmények, edénymosószerek, tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

 35    Háztartási célú készítmények, edénymosószerek, tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek

 kereskedelme.

 ( 111 )  221.210

 ( 151 )  2017.04.05.

 ( 210 )  M 16 00798

 ( 220 )  2016.03.04.

 ( 732 )  LUPO Bőrdíszmű Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Földesi Ferenc, Kecskemét

 ( 541 )  LUPO

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok

kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); műanyagok csomagolásra; nyomdabetűk;

 klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek a felsőruházati termékek kivételével.

 ( 111 )  221.429

 ( 151 )  2017.05.02.

 ( 210 )  M 15 01039

 ( 220 )  2015.04.10.

 ( 732 )  Penny-Markt GmbH, Köln (DE)

 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  O'Connor

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével), bor, habzóbor, szeszes italok, likőrök.

 ( 111 )  221.589
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 ( 151 )  2017.05.25.

 ( 210 )  M 16 02488

 ( 220 )  2016.07.28.

 ( 732 )  Valyuch Gyöngyi, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Vizkeleti Krisztián, Békéscsaba

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); csirkés

 szendvicsek; csirkét tartalmazó szendvicsek.

 ( 111 )  221.605

 ( 151 )  2017.05.29.

 ( 210 )  M 16 03949

 ( 220 )  2016.12.16.

 ( 732 )  OTP Ingatlanbefektetési Alap, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.608

 ( 151 )  2017.05.30.

 ( 210 )  M 16 02381

 ( 220 )  2016.07.19.

 ( 732 )  MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Re - Liptine

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
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használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  221.610

 ( 151 )  2017.05.30.

 ( 210 )  M 16 02759

 ( 220 )  2016.08.30.

 ( 732 )  IDEA BOX Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Szóka Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Dunaharaszti

 ( 541 )  Sweet like Pécs

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  221.616

 ( 151 )  2017.05.30.

 ( 210 )  M 16 02904

 ( 220 )  2016.09.13.

 ( 732 )  Intesa Sanpaolo S.p.A., Torino (TO) (IT)

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

 ( 541 )  CIB ONLINE HITELMAPPA

 ( 511 )  35    Reklámozás, üzleti management, üzleti igazgatás; irodai munkák; költségelemzés; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; könyvelés; üzleti információk; fogyasztók

(kereskedelmi információk és tanácsadás fogyasztók részére-) [fogyasztói információs pontok]; marketing

szolgáltatások; gazdasági előrejelzés; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; kutatás számítógépes fájlokban mások részére; piackutatás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

árösszehasonlító szolgáltatások; üzleti menedzsment és üzleti menedzsment- és üzletszervezési konzultáció;

üzletszervezési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba

 való rendezése; számlakivonatok összeállítása; piaci tanulmányok; árverési szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat.

 36    Bankügyletek; biztosítás; pénzügyek; valutaügyletek; ingatlanügyek; bankügyletek; pénzügyi menedzsment;

pénzügyi elemzés; alkuszi/ügynöki tevékenység; pénzügyi tanácsadás; befektetési alapok; telebank

szolgáltatások; pénzügyi tájékoztatás; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tőzsdeügynöki tevékenység; külföldi valuta

szolgáltatások, pénzváltó szolgáltatások; elszámolóházak (pénzügy); tőzsdei árfolyamjegyzés; gyűjtések

szervezése; bankkártya szolgáltatások; betétikártyaszolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások; pénzügyi

 szolgáltatások, értékelés (pénzügyi) [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; elektronikus tőkeátutalás.

 42    Számítógép-programozás, weboldalak készítése és karbantartása, számítógépes programozással kapcsolatos

tanácsadás, számítógépszoftver tervezése, karbantartása és aktualizálása, szoftvertelepítés, informatikai

rendszerek tervezése pénzügyi területekre, adatbiztonsági szolgáltatások, szoftverek fejlesztése biztonságos

hálózati műveletekhez, elektronikus adatbiztonsági rendszerek tervezése és fejlesztése, számítógépes biztonsággal

és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek frissítése, tanácsadó

szolgáltatások számítástechnikai biztonság területén, számítógépes szoftver kutatása, számítógépes szoftver

technikai támogató szolgáltatások, elektronikus adattárolás, számítógépes szoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás,

adatfeldolgozáshoz kapcsolódó mérnöki szaktanácsadás, pénzérme elemzési [hitelesítési] szolgáltatások,

internetes platform készítése, internetes információs platformokhoz használatos szoftverek programozása,

webportálok tervezése, online nem letölthető szoftver időleges használatának lehetővé tétele, adatfeldolgozáshoz

 kapcsolódó mérnöki szaktanácsadás.

 ( 111 )  221.631

 ( 151 )  2017.06.08.
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 ( 210 )  M 16 02586

 ( 220 )  2016.08.08.

 ( 732 )  HENA LE MODA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ha Mai Diem Lan, Budapest

 ( 541 )  HENA MODA

 ( 511 )   25    Ruházat, cipő, kalap.

  35    Ruházat, cipő, kalap, kereskedelme.

 ( 111 )  221.632

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 02437

 ( 220 )  2016.07.25.

 ( 732 )  Varga Viktória 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés Krisztián, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.

  24    Textíliák és pótanyagaik; ágyneműk; asztalneműk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  221.633

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 02910

 ( 220 )  2016.09.13.

 ( 732 )  Penta Pharma Korlátolt Felelősségű Társaság, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A könnyed lábakért.

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  221.634

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 02907

 ( 220 )  2016.09.13.

 ( 732 )  Pump Tech Ipari Szivattyútechnika Kft., Balatonalmádi (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Szivattyúk és szivattyú alkatrészek.

  35    Szivattyúk és alkatrészeinek kereskedelme.

 37    Szivattyúk, szivattyú rendszerek telepítése, beépítése, javítása, karbantartása, szivattyúrendszerek

 ellenőrzése.
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 ( 111 )  221.635

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 02906

 ( 220 )  2016.09.13.

 ( 732 )  Schóbert Réka, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Alakreform

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.636

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03167

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Mamiker Trafik Bt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Szöllősi Balázs, Kecskemét

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások élelmiszerek, alkoholos és alkoholmentes italok, dohány, dohányáruk,

 dohányzási cikkek, gyújtókészülékek vonatkozásában.

 ( 111 )  221.637

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 01588

 ( 220 )  2016.05.09.

 ( 732 )  Recefice Jégműhely Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szepesvári Szilvia, Etyek

 ( 541 )  Recefice borszőlő kristály

 ( 511 )   30    Cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; jég.

 ( 111 )  221.638

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 02293
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 ( 220 )  2016.07.06.

 ( 732 )  Szini Béla, Budapest (HU)

 Annoni Gianluigi, Budapest (IT)

 ( 740 )  Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  La Fabbrica Della Pizza

 ( 511 )   43    Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátóipar; önkiszolgáló éttermek.

 ( 111 )  221.639

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03308

 ( 220 )  2016.10.18.

 ( 732 )  ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő Rt., Tófej (HU)

 ( 740 )  Dr. Erdélyi Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

 ( 541 )  Zalakerámia - A burkolatok gyártója

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

 ( 111 )  221.640

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03312

 ( 220 )  2016.10.18.

 ( 732 )  Pharmainvest Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Óvári Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  TROPY

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.641

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03165

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.642

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03019

 ( 220 )  2016.09.22.

 ( 732 )  Pulvertech Kft. 100%, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Molnár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PULVERTECH

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,

 keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.643

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03018

 ( 220 )  2016.09.22.

 ( 732 )  Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  kistosyn

 ( 511 ) 5    Aldehidek gyógyszerészeti célokra; alginát étrendkiegészítők; aloe vera készítmények gyógyszerészeti

célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati célokra; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidánsok; antibiotikumok;

antibiotikumok emberi használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; antioxidáns tabletták, gyógyszerek;

ásványvíz-sók; ásványvizek gyógyászati használatra; asztma elleni tea; bakteriológiai készítmények orvosi és

állatgyógyászati használatra; baktériumtenyészetek gyógyászati használatra; baktériumtenyészetek

állatgyógyászati használatra; bakteriális mérgek; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra;

gyógyhatású balzsamok; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati

célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai készítmények orvosi célokra; biológiai

készítmények állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi, gyógyászati célokra; bőrápoló folyadékok

[gyógyhatású]; bőrápoló krémek gyógyászati használatra; bőrápoló gyógyszerkészítmények; búzacsíra

étrend-kiegészítők; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; galluszsav gyógyszerészeti célokra; édesgyökér

gyógyszerészeti célokra; édesgyökér rudak gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászati célokra; élelmi

rostok; élesztő gyógyszerészeti célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; élesztőkivonatok gyógyszerészeti

célokra; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; enzimek gyógyászati célokra; enzimkészítmények gyógyászati

célokra; erősítő gyógyszerek; erősítő szerek [gyógyszerek]; étrend-kiegészítő enzimek; eukaliptol

gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítők; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítők és

fertőzésgátlók; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; fertőtlenítőszerek [kivéve fertőtlenítő szappan]; fertőtlenítőszerek

orvosi műszerekhez; füstölőszerek, gázalakú növényvédőszerek; glükóz gyógyászati célokra; gabonafélék

feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; glükóz étrend-kiegészítők;

glükóz-készítmények gyógyászati célokra; gombaölő készítmények; gombaölő szerek [fungicidek]; gombaölő

szerek, fungicidek; fungicid [gombaölő] gombás anyagok; gyógyteák; gyógyitalok; gyógynövények;

gyógycukorkák; gyógynövénykivonatok; gyógyszerkészítmények; gyógyteák gyógyászati célokra;

gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövényitalok gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok gyógyászati
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célokra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyhatású cukorkák; gyógyhatású teák; drazsék

[gyógyszerek]; gyógyszeres táplálékkiegészítők; növényi gyógyszerek; gyógynövények kivonatai; gyógyszerek

és természetes gyógykészítmények; gyógyszerészeti összetételek; gyógyszerészeti édességek; gyógyszerészeti

készítmények; cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; készítmények

adalékanyagokként élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra [gyógyszeres]; herbateák gyógyászati használatra;

herbateák [gyógyhatású italok]; készítmények húgyúti alkalmazásra; húgyúti bántalmak elleni készítmények;

hüvelyöblítők; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati célokra; ír moha gyógyászati használatra; jód; jód

gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; kámforolaj gyógyászati célokra; kámfor orvosi,

gyógyászati célokra; kandiscukor gyógyászati célokra; kapor olaj gyógyászati célokra; kapszulák

gyógyszerekhez; parazitaölő szerek; parazitaölő (antiparazita) készítmények; kendők gyógyszeres folyadékokkal

átitatva; fertőtlenítőszerrel átitatott kendők; kendők, törlőkendők gyógyászati használatra; kenőcsök

gyógyszerészeti használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; kénvirágok gyógyszerészeti célokra; angosztúra kéreg

orvosi, gyógyászati használatra; mangrovefa kéreg gyógyszerészeti használatra; quebracho kéreg gyógyászati

használatra; kondurangó kéreg gyógyászati célokra; kroton kéreg; kollódium gyógyszerészeti célokra;

komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra; légtisztító

készítmények; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve szappanok]; sterilizáló lemosószerek; méhpempő

gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; menta gyógyszerészeti használatra; mentol;

mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárpor

gyógyászati célokra; mustárolaj gyógyászati használatra; mustárkészítmények gyógyászati célokra; növényi

gyökerek, orvosi használatra; kérgek, fakérgek gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati

fogyasztásra; emberi fogyasztásra szánt nyomelem készítmények; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra;

gyógyhatású olajok; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; köhögéscsillapító pasztillák, pirulák

gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; propolisz

étrend-kiegészítők; gyógyhatású rágógumik; rágógumi egészségügyi használatra; rágógumi gyógyászati célokra;

sók gyógyászati használatra; gyógyhatású szájöblítők; szájöblítő szerek gyógyászati használatra; szájöblítők

[gargalizáló folyadékok] orvosi használatra; szájöblítők gyógyászati célokra; szájöblítők gyógyászati célra;

gyógyszeres szájspray; fogászati öblögetők, szájöblítők; antiszeptikus szájvizek; antimikrobiális szájvizek,

szájöblítők; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek

gyógyászati célokra; vakcinák [oltóanyagok]; oltóanyagok [vakcinák]; vitamintabletták; vitaminkészítmények;

vitamin kiegészítők; pezsgő vitamintabletták; vegyes vitaminkészítmények; zselatin; zselatin orvosi célokra;

fumigációs készítmények gyógyászati célokra; gurjum balzsam gyógyászati célokra; bronchodilatátor

 készítmények.

 ( 111 )  221.644

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03314

 ( 220 )  2016.10.19.

 ( 732 )  Szilasi Márta, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Egyed Andrea, Budapest

  

( 591 )

 ( 511 )  41    Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching (téning); gyakorlati képzés

(szemléltetés); iskolai szolgáltatások (képzés); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konfernciák

 szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  221.645
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 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03311

 ( 220 )  2016.10.19.

 ( 732 )  Sushi Sei Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Leitli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.646

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03307

 ( 220 )  2016.10.18.

 ( 732 )  Litkey Botond, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Apró díszítőtárgyak, bizsuk, ékszerek, órák.

 18    Irattáskák, aktatáskák, bevásárlótáskák, utazótáskák, bőröndök, kézitáskák, hátizsákok, kulcstokok,

 levéltárcák, pénztárcák, oldaltáskák, tarisznyák, sporttáskák, strandtáskák, útitáskák, vadásztáskák.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  42    Design tervezés, kirakatrendező és lakberendező szolgáltatások, látványtervek készítése.

 ( 111 )  221.647

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03306

 ( 220 )  2016.10.18.

 ( 732 )  Tutec Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Takácsné Maciejewska Malgorzata Katarzyna, Budapest

 ( 541 )  TUTEC

 ( 511 )   22    Függőágyak; ponyvák szintetikus anyagokból.

  24    Szúnyoghálók.

 ( 111 )  221.648

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03168

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Zen Control Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csehó András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kiskereskedelmi ügyletek és online bolti szolgáltatások telekommunikációs készülékekkel,
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számítástechnikai eszközökkel és kiegészítőikkel, valamint szoftverekkel kapcsolatban; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; marketing; reklámozás; online piactér üzemeltetése; árusító

 standok bérbeadása.

 ( 111 )  221.649

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03164

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.650

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03336

 ( 220 )  2016.10.20.

 ( 732 )  Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dr. Wohlman Pharma

 ( 511 ) 5    Aldehidek gyógyszerészeti célokra; alginát étrendkiegészítők; aloe vera készítmények gyógyszerészeti

célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati célokra; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidánsok; antibiotikumok;

antibiotikumok emberi használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; antioxidáns tabletták, gyógyszerek;

ásványvíz-sók; ásványvizek gyógyászati használatra; asztma elleni tea; bakteriológiai készítmények orvosi és

állatgyógyászati használatra; baktériumtenyészetek gyógyászati használatra; baktériumtenyészetek

állatgyógyászati használatra; bakteriális mérgek; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra;

gyógyhatású balzsamok; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati

célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai készítmények orvosi célokra; biológiai

készítmények állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi, gyógyászati célokra; bőrápoló folyadékok

[gyógyhatású]; bőrápoló krémek gyógyászati használatra; bőrápoló gyógyszerkészítmények; búzacsíra

étrend-kiegészítők; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; galluszsav gyógyszerészeti célokra; édesgyökér

gyógyszerészeti célokra; édesgyökér rudak gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászati célokra; élelmi

rostok; élesztő gyógyszerészeti célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; élesztőkivonatok gyógyszerészeti

célokra; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; enzimek gyógyászati célokra; enzimkészítmények gyógyászati

célokra; erősítő gyógyszerek; erősítő szerek [gyógyszerek]; étrend-kiegészítő enzimek; eukaliptol

gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítők; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítők és

fertőzésgátlók; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; fertőtlenítőszerek [kivéve fertőtlenítő szappan]; fertőtlenítőszerek

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 12. szám, 2017.06.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1373



orvosi műszerekhez; füstölőszerek, gázalakú növényvédőszerek; glükóz gyógyászati célokra; gabonafélék

feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; glükóz étrend-kiegészítők;

glükóz-készítmények gyógyászati célokra; gombaölő készítmények; gombaölő szerek [fungicidek]; gombaölő

szerek, fungicidek; fungicid [gombaölő] gombás anyagok; gyógyteák; gyógyitalok; gyógynövények;

gyógycukorkák; gyógynövénykivonatok; gyógyszerkészítmények; gyógyteák gyógyászati célokra;

gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövényitalok gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok gyógyászati

célokra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyhatású cukorkák; gyógyhatású teák; drazsék

[gyógyszerek]; gyógyszeres táplálékkiegészítők; növényi gyógyszerek; gyógynövények kivonatai; gyógyszerek

és természetes gyógykészítmények; gyógyszerészeti összetételek; gyógyszerészeti édességek; gyógyszerészeti

készítmények; cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; készítmények

adalékanyagokként élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra [gyógyszeres]; herbateák gyógyászati használatra;

herbateák [gyógyhatású italok]; készítmények húgyúti alkalmazásra; húgyúti bántalmak elleni készítmények;

hüvelyöblítők; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati célokra; ír moha gyógyászati használatra; jód; jód

gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; kámforolaj gyógyászati célokra; kámfor orvosi,

gyógyászati célokra; kandiscukor gyógyászati célokra; kapor olaj gyógyászati célokra; kapszulák

gyógyszerekhez; parazitaölő szerek; parazitaölő (antiparazita) készítmények; kendők gyógyszeres folyadékokkal

átitatva; fertőtlenítőszerrel átitatott kendők; kendők, törlőkendők gyógyászati használatra; kenőcsök

gyógyszerészeti használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; kénvirágok gyógyszerészeti célokra; angosztúra kéreg

orvosi, gyógyászati használatra; mangrovefa kéreg gyógyszerészeti használatra; quebracho kéreg gyógyászati

használatra; kondurangó kéreg gyógyászati célokra; kroton kéreg; kollódium gyógyszerészeti célokra;

komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra; légtisztító

készítmények; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve szappanok]; sterilizáló lemosószerek; méhpempő

gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; menta gyógyszerészeti használatra; mentol;

mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárpor

gyógyászati célokra; mustárolaj gyógyászati használatra; mustárkészítmények gyógyászati célokra; növényi

gyökerek, orvosi használatra; kérgek, fakérgek gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati

fogyasztásra; emberi fogyasztásra szánt nyomelem készítmények; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra;

gyógyhatású olajok; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; köhögéscsillapító pasztillák, pirulák

gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; propolisz

étrend-kiegészítők; gyógyhatású rágógumik; rágógumi egészségügyi használatra; rágógumi gyógyászati célokra;

sók gyógyászati használatra; gyógyhatású szájöblítők; szájöblítő szerek gyógyászati használatra; szájöblítők

[gargalizáló folyadékok] orvosi használatra; szájöblítők gyógyászati célokra; szájöblítők gyógyászati célra;

gyógyszeres szájspray; fogászati öblögetők, szájöblítők; antiszeptikus szájvizek; antimikrobiális szájvizek,

szájöblítők; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek

gyógyászati célokra; vakcinák [oltóanyagok]; oltóanyagok [vakcinák]; vitamintabletták; vitaminkészítmények;

vitamin kiegészítők; pezsgő vitamintabletták; vegyes vitaminkészítmények; zselatin; zselatin orvosi célokra;

fumigációs készítmények gyógyászati célokra; gurjum balzsam gyógyászati célokra; bronchodilatátor

 készítmények.

 ( 111 )  221.651

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03337

 ( 220 )  2016.10.21.

 ( 732 )  Special Effects International Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Árusító standok bérbeadás, fénymásológépek kölcsönzése, irodagépek és készülékek kölcsönzése,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése,
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 reklámanyagok kölcsönzése.

 37    Elektromos berendezések felszerelése és javítása, irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása,

konzultáció konstrukciókról, számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása, távbeszélő készülékek

 üzembe helyezése és javítása, vásári standok és üzletek építése.

 41    Audio-berendezések kölcsönzése, előadások díszleteinek kölcsönzése, játékfelszerelések bérbeadása, rádió-

és televíziókészülékek kölcsönzése, színpadi díszletek kölcsönzése, konferenciák szervezése és lebonyolítása,

 kongresszusok szervezése és lebonyolítása, show-műsorok, sportversenyek rendezése, szórakoztatás.

  42    Belsőépítészet, grafikai szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépprogramok kölcsönzése.

 ( 111 )  221.652

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03338

 ( 220 )  2016.10.21.

 ( 732 )  Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, Budapest (HU)

 ( 740 )  Harcz Zoltán, Diósd

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó tej alapanyagokból készülő sajtok.

  35    Marketing és kommunikációs tevékenységek.

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

 ( 111 )  221.653

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03161

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.654

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03162

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.655

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03016

 ( 220 )  2016.09.22.

 ( 732 )  Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Aldehidek gyógyszerészeti célokra; alginát étrendkiegészítők; aloe vera készítmények gyógyszerészeti

célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati célokra; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidánsok; antibiotikumok;

antibiotikumok emberi használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; antioxidáns tabletták, gyógyszerek;

ásványvíz-sók; ásványvizek gyógyászati használatra; asztma elleni tea; bakteriológiai készítmények orvosi és

állatgyógyászati használatra; baktériumtenyészetek gyógyászati használatra; baktériumtenyészetek

állatgyógyászati használatra; bakteriális mérgek; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra;

gyógyhatású balzsamok; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati

célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai készítmények orvosi célokra; biológiai

készítmények állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi, gyógyászati célokra; bőrápoló folyadékok

[gyógyhatású]; bőrápoló krémek gyógyászati használatra; bőrápoló gyógyszerkészítmények; búzacsíra

étrend-kiegészítők; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; galluszsav gyógyszerészeti célokra; édesgyökér

gyógyszerészeti célokra; édesgyökér rudak gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászati célokra; élelmi

rostok; élesztő gyógyszerészeti célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; élesztőkivonatok gyógyszerészeti

célokra; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; enzimek gyógyászati célokra; enzimkészítmények gyógyászati

célokra; erősítő gyógyszerek; erősítő szerek [gyógyszerek]; étrend-kiegészítő enzimek; eukaliptol

gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítők; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítők és

fertőzésgátlók; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; fertőtlenítőszerek [kivéve fertőtlenítő szappan]; fertőtlenítőszerek

orvosi műszerekhez; füstölőszerek, gázalakú növényvédőszerek; glükóz gyógyászati célokra; gabonafélék

feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; glükóz étrend-kiegészítők;

glükóz-készítmények gyógyászati célokra; gombaölő készítmények; gombaölő szerek [fungicidek]; gombaölő

szerek, fungicidek; fungicid [gombaölő] gombás anyagok; gyógyteák; gyógyitalok; gyógynövények;

gyógycukorkák; gyógynövénykivonatok; gyógyszerkészítmények; gyógyteák gyógyászati célokra;

gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövényitalok gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok gyógyászati

célokra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyhatású cukorkák; gyógyhatású teák; drazsék

[gyógyszerek]; gyógyszeres táplálékkiegészítők; növényi gyógyszerek; gyógynövények kivonatai; gyógyszerek

és természetes gyógykészítmények; gyógyszerészeti összetételek; gyógyszerészeti édességek; gyógyszerészeti
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készítmények; cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; készítmények

adalékanyagokként élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra [gyógyszeres]; herbateák gyógyászati használatra;

herbateák [gyógyhatású italok]; készítmények húgyúti alkalmazásra; húgyúti bántalmak elleni készítmények;

hüvelyöblítők; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati célokra; ír moha gyógyászati használatra; jód; jód

gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; kámforolaj gyógyászati célokra; kámfor orvosi,

gyógyászati célokra; kandiscukor gyógyászati célokra; kapor olaj gyógyászati célokra; kapszulák

gyógyszerekhez; parazitaölő szerek; parazitaölő (antiparazita) készítmények; kendők gyógyszeres folyadékokkal

átitatva; fertőtlenítőszerrel átitatott kendők; kendők, törlőkendők gyógyászati használatra; kenőcsök

gyógyszerészeti használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; kénvirágok gyógyszerészeti célokra; angosztúra kéreg

orvosi, gyógyászati használatra; mangrovefa kéreg gyógyszerészeti használatra; quebracho kéreg gyógyászati

használatra; kondurangó kéreg gyógyászati célokra; kroton kéreg; kollódium gyógyszerészeti célokra;

komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra; légtisztító

készítmények; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve szappanok]; sterilizáló lemosószerek; méhpempő

gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; menta gyógyszerészeti használatra; mentol;

mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárpor

gyógyászati célokra; mustárolaj gyógyászati használatra; mustárkészítmények gyógyászati célokra; növényi

gyökerek, orvosi használatra; kérgek, fakérgek gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati

fogyasztásra; emberi fogyasztásra szánt nyomelem készítmények; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra;

gyógyhatású olajok; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; köhögéscsillapító pasztillák, pirulák

gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; propolisz

étrend-kiegészítők; gyógyhatású rágógumik; rágógumi egészségügyi használatra; rágógumi gyógyászati célokra;

sók gyógyászati használatra; gyógyhatású szájöblítők; szájöblítő szerek gyógyászati használatra; szájöblítők

[gargalizáló folyadékok] orvosi használatra; szájöblítők gyógyászati célokra; szájöblítők gyógyászati célra;

gyógyszeres szájspray; fogászati öblögetők, szájöblítők; antiszeptikus szájvizek; antimikrobiális szájvizek,

szájöblítők; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek

gyógyászati célokra; vakcinák [oltóanyagok]; oltóanyagok [vakcinák]; vitamintabletták; vitaminkészítmények;

vitamin kiegészítők; pezsgő vitamintabletták; vegyes vitaminkészítmények; zselatin; zselatin orvosi célokra;

fumigációs készítmények gyógyászati célokra; gurjum balzsam gyógyászati célokra; bronchodilatátor

 készítmények.

 ( 111 )  221.656

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03025

 ( 220 )  2016.09.26.

 ( 732 )  Chen Anbang, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  221.657

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03341

 ( 220 )  2016.10.23.

 ( 732 )  Szász Márta Teréz 100%, Budaörs (HU)

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 12. szám, 2017.06.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1377



 ( 511 )   20    Bútorok és lakberendezési tárgyak.

  35    Ruházkodással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

  40    Varrás és ruhakészítés.

  44    Fodrászat.

 ( 111 )  221.658

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03342

 ( 220 )  2016.10.23.

 ( 732 )  Popovné Takács Krisztina Éva 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Az Ön kulcsa is nálunk van.

 ( 511 )   16    Ingatlan-eladással kapcsolatos brosúrák.

 36    Ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés;

 ingatlanügynökség.

 ( 111 )  221.659

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03343

 ( 220 )  2016.10.21.

 ( 732 )  BWT HUNGÁRIA Víztechnikai Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Tuza Béla, Kecskemét

 ( 541 )  MINISTIL/L

 ( 511 )   11    Vízlágyító készülékek és berendezések.

 ( 111 )  221.660

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03345

 ( 220 )  2016.10.24.

 ( 732 )  Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Berke & Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Biztosítás.hu - a kötelező biztosítások kiindulópontja

 ( 511 )   36    Biztosítás.

 ( 111 )  221.661

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03603

 ( 220 )  2016.11.17.

 ( 732 )  Li Wei, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pethes Margit, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  221.662

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03873

 ( 220 )  2016.12.09.
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 ( 732 )  Krasznai Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  GRIDVERSUM

 ( 511 ) 9    Játékprogramok; játékszoftverek; mobiltelefonokhoz való játékprogramok; letölthető vagy telepíthető

programok és kiegészítő adatok folyadékkristályos kijelzővel rendelkező kézi játékberendezésekhez,

számítógépekhez, mobiltelefonokhoz, televízióhoz illeszthető játékberendezésekhez és fogyasztói

videojáték-berendezésekhez; letölthető szoftver video-, számítógépes-, mobiltelefonos és on-line játékok

fejlesztésére, tervezésére, módosítására és testreszabására; számítógépes programok video- és számítógépes

 játékokhoz.

 41    Telekommunikáción keresztül nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; játékok biztosítása kommunikációs

eszközök útján; on-line játékok biztosítása számítógépes hálózatból, on-line mérkőzési szolgáltatások több

játékosnak; mobiltelefonnal vagy mobiltelefonon játszható játékok szolgáltatása; játékok biztosítása

mobiltelefonokhoz; játékok biztosítása számítógépekhez, folyadékkristályos kijelzővel rendelkező

 játék-berendezésekhez és televízióhoz illeszthető játék-berendezésekhez.

 ( 111 )  221.663

 ( 151 )  2017.06.08.

 ( 210 )  M 16 03163

 ( 220 )  2016.10.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.664

 ( 151 )  2017.06.09.

 ( 210 )  M 16 02255

 ( 220 )  2016.07.04.

 ( 732 ) BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  Dr. Bordás Vilmos, Budapest

 ( 541 )  BUDAPEST GUIDE

 ( 511 )  35    Üzleti tájékoztatás, információnyújtás,reklámterjesztés, reklámanyagok terjesztése, hirdetési,- és

 reklámszolgáltatások, marketingszolgáltatások.

 ( 111 )  221.665

 ( 151 )  2017.06.09.
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 ( 210 )  M 16 02685

 ( 220 )  2016.08.18.

 ( 732 )  Dudok Ádám 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kassai Karola Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  kraft sör

 ( 511 )   32    Sörök.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, árusító standok bérbeadása, beszerzői szolgáltatások (áruk

illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára, eladási propaganda mások számára, elosztó-,

adagolóautómaták kölcsönzése, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, piaci

tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás,

 szponzorok felkutatása, vásárlási megrendelések ügyintézése.

 43    Bár szolgáltatások, étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek,

 önkiszolgáló éttermek, panziók, vendéglátóipar.

 ( 111 )  221.666

 ( 151 )  2017.06.09.

 ( 210 )  M 16 03117

 ( 220 )  2016.10.04.

 ( 732 )  Favorit Masters Kft., Göd (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Rock FM

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.667

 ( 151 )  2017.06.09.

 ( 210 )  M 16 03482

 ( 220 )  2016.11.07.

 ( 732 )  Frendo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyöngyösfalu (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Édességek, csokoládék, cukorkák, bonbonok, pralinék, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok;

 marcipán; méz.

 35    Kiskereskedelem az édességek, csokoládék, cukorkák, bonbonok, pralinék, péksütemények és

 cukrászsütemények; fagylaltok; marcipán; méz termék körében.

 ( 111 )  221.668

 ( 151 )  2017.06.09.

 ( 210 )  M 16 03484

 ( 220 )  2016.11.07.
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 ( 732 )  Koligyer Bence 100%, Kiskunhalas (HU)

 ( 541 )  Slimstick Duo

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 ( 111 )  221.669

 ( 151 )  2017.06.09.

 ( 210 )  M 16 03554

 ( 220 )  2016.11.13.

 ( 732 )  Dr. Varga Róbert, Kazincbarcika (HU)

 ( 541 )  GINEPP

 ( 511 ) 5    Nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; az immunrendszert szabályozó gyógyszerészeti

 készítmények.

  35    Étrendkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  221.670

 ( 151 )  2017.06.09.

 ( 210 )  M 16 03963

 ( 220 )  2016.12.16.

 ( 732 )  WOW Innovation GmbH, Düsseldorf (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Védőfolyadék felületi védőréteg létrehozására monitorok, TV-készülékek, elektronikus eszközök kijelzői,

elektronikus táblagépek érintőképernyői, mobiltelefonok, szemüvegek és/vagy üvegek védelmére; felületvédő

 folyékony anyag védőréteg létrehozására járművek szélvédőinek védelmére.

 9    Folyékony képernyővédő elektronikus eszközökhöz.

 ( 111 )  221.671

 ( 151 )  2017.06.09.

 ( 210 )  M 17 00019

 ( 220 )  2017.01.04.

 ( 732 )  Mátészalka Város Önkormányzata, Mátészalka (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  Fényes napok

 ( 511 )  9    Hűtőmágnesek; napszemüvegek.

  11    Elemlámpák.

  14    Karkötők; kulcstartók.

  16    Matricák; fényképkeretek.
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  18    Dísztáskák.

  20    Fényképkeretek; díszpárnák.

  21    Poharak; bögrék; sörnyitók.

  24    Zászlók; törölközők.

  25    Pólók; nyaksálak; nyakpántok; kötények.

  26    Kitűzők.

  34    Öngyújtók.

  35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése.

 41    Szabadidős rendezvények szervezése; táncos rendezvények szervezése; ünnepi rendezvények szervezése;

zenei rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; kulturális célú rendezvények

 szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése.

 43    Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások (étel és italszolgáltatás); vendéglátóipar; rendezvényhez termek

 kölcsönzése.

 ( 111 )  221.672

 ( 151 )  2017.06.09.

 ( 210 )  M 17 00020

 ( 220 )  2017.01.04.

 ( 732 )  Mátészalka Város Önkormányzata, Mátészalka (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  A Fény Városa

 ( 511 )  9    Hűtőmágnesek; napszemüvegek.

  11    Elemlámpák.

  14    Karkötők; kulcstartók.

  16    Matricák; fényképkeretek.

  18    Dísztáskák.

  20    Fényképkeretek; díszpárnák.

  21    Poharak; bögrék; sörnyitók.

  24    Zászlók; törölközők.

  25    Pólók; nyaksálak; nyakpántok; kötények.

  26    Kitűzők.

  34    Öngyújtók.

  35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése.

 41    Szabadidős rendezvények szervezése; táncos rendezvények szervezése; ünnepi rendezvények szervezése;

zenei rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; kulturális célú rendezvények

 szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése.

 43    Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások (étel és italszolgáltatás); vendéglátóipar; rendezvényhez termek

 kölcsönzése.

 ( 111 )  221.673

 ( 151 )  2017.06.09.

 ( 210 )  M 17 00023

 ( 220 )  2017.01.04.

 ( 732 )  Restás Tibor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  40    Italkezelési szolgáltatások; borkezelési szolgáltatások; italok tartósítása;borok tartósítása; szénsavasító,
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gázbeoldó és gázeltávolító szolgáltatások borkezelési célokra; az előzőekben felsorolt célokra szolgáló gépek és

berendezések kölcsönzése; az előzőekben felsoroltakkal kapcsolatos tanácsadási, információs és konzultációs

 szolgáltatások.

 41    Oktatás; szakmai képzés; gyakorlati képzés [szemléltetés]; kulturális vagy nevelési célú kiállítások és

rendezvények szervezése; on-line elérhető elektronikus publikációk biztosítása; szövegek kiadása, (nem

 reklámcélú);könyvkiadás; szórakoztatás; mindezek elsősorban borászati, borkezelési és italkezelési területeken.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; berendezések tervezése és

fejlesztése italkezelési, borkezelési, tartósítási, szénsavasítási, gázbeoldási és gázeltávolítási területeken;

technológiai szaktanácsadás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; új termékek kutatása és fejlesztése mások

 számára; élelmiszer-vegyészeti kutatás; élelmiszer-vegyészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  221.675

 ( 151 )  2017.06.13.

 ( 210 )  M 16 03640

 ( 220 )  2016.11.21.

 ( 732 )  Richter József, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gyöngy Mónika, Kartal

 ( 541 )  Magyar Nemzeti Cirkusz

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.676

 ( 151 )  2017.06.13.

 ( 210 )  M 16 03093

 ( 220 )  2016.09.29.

 ( 732 )  Private Property Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pap Zsuzsa Georgina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Húskészítmények, halkészítmények.

  35    Italok kiskereskedelme.

  43    Vendéglátás, étterem.

 ( 111 )  221.677

 ( 151 )  2017.06.13.

 ( 210 )  M 16 03095

 ( 220 )  2016.09.30.

 ( 732 )  INNOVOFOODS Zrt., Szentes (HU)

 ( 740 )  Bálintné Törzsök Tímea, Csömör

 ( 541 )  ROYAL CULINARIA

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
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 fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  221.678

 ( 151 )  2017.06.13.

 ( 210 )  M 16 03101

 ( 220 )  2016.10.02.

 ( 732 )  BHE Bonn Hungary Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kapiller Imre, Budapest

 ( 541 )  BHE

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.679

 ( 151 )  2017.06.13.

 ( 210 )  M 16 03102

 ( 220 )  2016.10.03.

 ( 732 )  Kohányi Ferenc, Miskolc (HU)

 ( 541 )  Pindy

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok

kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); műanyagok csomagolásra; nyomdabetűk;

 klisék.

 ( 111 )  221.680

 ( 151 )  2017.06.13.

 ( 210 )  M 16 03376

 ( 220 )  2016.10.25.

 ( 732 )  Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Rézné Vitus Csilla Mária, Budapest

 ( 541 )  Titkos Küldetés

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); biológiai témákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása;

gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; higiéniai oktatás; higiéniával kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; higiéniával kapcsolatos szakmai oktatás; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzés és oktatás;

oktatás és tanítás; oktatás, tanítás; oktatási és képzési szolgáltatások az egészségügyi ágazathoz kapcsolódóan;

 oktatási és tanítási szolgáltatások.

 ( 111 )  221.681

 ( 151 )  2017.06.13.

 ( 210 )  M 16 03382

 ( 220 )  2016.10.26.

 ( 732 )  ifj. Albert Flórián, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  Albert Flórián Foot-hall

 ( 511 )   28    Labdaadagoló gépek, berendezések, eszközök.

 35    Labdajátékokkal kapcsolatos fejlesztő programok és képzési módszerek kereskedelmi ügyleteinek

bonyolítása és értékesítése; labdajátékok virtuális képzési módszereinek értékesítése; játékok, testnevelési cikkek,

labdajátékokban résztvevő természetes személyek képzési módszereinek reklámozása és marketing

tevékenységek; labdaadagoló gépek és szoftver termék bemutatói és azzal kapcsolatos kiállítások és vásárok

 szervezése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális rendezvények szervezése; sport akadémiák

üzemeltetése; labdajátékokban résztvevők tudásának fejlesztése; labdajátékok edzőinek képzése; sport edzőtábori

szolgáltatások; elsősorban gyerekek és diákok részére labdajátékokkal összefüggő fejlesztőprogramok szervezése.

 ( 111 )  221.682

 ( 151 )  2017.06.13.

 ( 210 )  M 16 03391

 ( 220 )  2016.10.26.

 ( 732 )  Kuzsner Csaba, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  221.683

 ( 151 )  2017.06.13.

 ( 210 )  M 16 03532

 ( 220 )  2016.11.10.

 ( 732 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Cordia. Végre otthon.

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  221.725

 ( 151 )  2017.06.20.

 ( 210 )  M 16 03406

 ( 220 )  2016.10.26.

 ( 732 )  Gyulai Mihály Endre, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Mágneses adathordozók, CD-k, DVD, video klippek.

  41    Zenekarok szolgáltatásai, koncertek, szórakoztató műsorok.

A rovat 61 darab közlést tartalmaz. 
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