
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 16 02300

 ( 220 ) 2016.07.08.

 ( 731 )  Concert and Show Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KLASSZ ÓRA

 ( 511 ) 9    Audiovizuális eszközök; CD-ROM (kompakt) lemezek; letölthető csengőhangok; letölthető képfájlok;

 letölthető zenefájlok; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépprogramok (letölthető).

 35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat; marketing; rádiós reklámozás;

reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás;

reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; újságelőfizetések intézése

mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk;

üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

 szolgálatok.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása (filmek - ); fényképészet; filmek gyártása,

kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése;

hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás];

karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok;

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai][impresszáriók szolgáltatásai]; szimpóziumok szervezése

és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása,

(nem reklámcélú -); televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása; zenés kabarék, varieték.

 ( 210 ) M 17 00337

 ( 220 ) 2017.02.02.

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) liChi TV

 ( 511 ) 9    Rögzített tartalmak; szoftverek; elektronikusan rögzített adatok; műsoros CD-lemezek; műsoros mágneses

adathordozók; rögzített információt hordozó szalagok; média tartalmak; animált rajzfilmek mozifilmek

formájában; audio felvételek; audiovizuális felvételek; CD-ROM-on rögzített multimédia szoftverek; elektronikus

könyvek; exponált mozifilmek; hangoskönyvek; interaktív DVD-k; internetről elektronikus formában letöltött

heti kiadványok, publikációk; játékokat tartalmazó műsoros DVD-k; játékokat tartalmazó műsoros hangszalagok;

multimédia felvételek; műsoros CD-ROM-ok; műsoros DVD-k; műsoros digitális hangszalagok; műsoros

mozgófilmes videók; műsoros videoszalagok; műsoros zenei CD-k; videofelvételek; videofilmek; műsorszóró

berendezések; műsorszóró adók; audióeszközök és rádióvevők; kivetítőeszközök, televízióvevők és film és

videoberendezések; audiovizuális készülékek, berendezések; Tv-súgógépek; TV kamerák; televíziók; televízió

 antennák; digitális televíziók; televíziós felvevők; televíziós jelerősítők; televíziós kijelzőberendezések.

 16    Könyvek; nyomtatványok; falinaptárak; határidőnaplók; hírlevelek; hírek, közlemények [nyomtatott
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anyagok]; magazinok, revük [időszaki lapok]; TV-újságok; író és bélyegző eszközök; oktatási felszerelések;

fotóalbumok és gyűjtő albumok; irodai és oktatási segédanyagok; ajándék papír-írószeráruk; javító és törlő

 eszközök.

 21    Asztalneműk, főzőedények és tárolók; poharak, ivóedények, bárcikkek; bögrék, korsók; edényáruk;

étkészletek; fűszertartó polcok, állványok; főzőeszközök, nem elektromos; háztartási üvegáru; háztartási vagy

 konyhai eszközök.

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

 28    Videojátékok; elektromos játékok; sportcikkek és felszerelések; játékok, játékszerek és ajándéktárgyak;

 társasjátékok; táblajátékok.

 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).

 42    Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; audiovizuális alkotások tervezése; animációk és speciális

effektek tervezése; animációk tervezése mások megbízásából; elektronikus adattárolás; felhőalapú

számítástechnika; grafikai szolgáltatások; honlap dizájn tanácsadás; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;

információadás; információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások; számítógépprogramok kidolgozása;

számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása;

 számítógépszoftver tanácsadás; szoftverek, mint szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00766

 ( 220 ) 2017.03.06.

 ( 731 )  HPS Lub Kft, Budapest (HU)

 ( 541 ) MaxPower

 ( 511 )  4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket).

 ( 210 ) M 17 01217

 ( 220 ) 2017.04.13.

 ( 731 )  KidsOasis Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 541 ) Utazik a család

 ( 511 )  16    Asztali alátétek, tányéralátétek papírból; blokkok [papíráruk]; bónok, utalványok; cégtáblák papírból vagy

kartonból; címkék papírból vagy kartonból; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; folyóiratok; füzetek, könyvek

íráshoz vagy rajzoláshoz; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;

jegyek; kaparós matricák; kártyák; képregények; kézikönyvek (útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1);

könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; magazinok, revük [Időszaki lapok]; mappák; naptárak;

noteszok (1); noteszok (2); nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; öntapadós címkék,

matricák [papíripari]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; papír feliratok, zászlók; papírzacskók; plakátok,

falragaszok papírból vagy kartonból; prospektusok; szórólapok; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zacskók

 csomagolásra papírból vagy műanyagból.

 28    Babák; dominójátékok; építőjátékok; építőkockák [játékok]; frizbik; játékfigurák; játékkártyák (1);

játékkártyák (2); játékszerek; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz; kirakós játékok [puzzle];

 kitömött játékok (2); kitömött játékok (1); sakkjátékok; táblajátékok; társasjátékok; videojátékok.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés); elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,
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kiállítások]; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televíziónnűsorok készítése; show-műsorok

készítése; show-műsorok szervezése [Impresszáriók szolgáltatásai); számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

színházi produkciók; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);

 zenei produkciók.

 ( 210 ) M 17 01218

 ( 220 ) 2017.04.13.

 ( 731 )  Az Intelligens Faluért Egyesület, Ruzsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aromatikus

anyagok [esszencia olajok]; balzsamok nem gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő

készítmények; bőrfehérítő krémek; bőrkonzerváló szerek [fényesítők, fényezők]; csillagánizs esszencia;

esszenciális citromolaj (1); esszenciális citromolaj (2); esszenciális olajok; gyógynövénykivonatok kozmetikai

célokra; kenőcsök kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; levegőillatosító készítmények;

levendulaolaj; levendulavíz; menta esszencia [illóolaj]; menta illatszerekhez; mosószerek/tisztítószerek, nem

gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; mosószerrel impregnált ruhák tisztításra; rózsaolaj;

 szappan (1); szappan (2); tisztítószerek háztartási használatra; virágkivonatok [illatszerek].

 24    Ágyneműk és takarók; ágytakarók; ágyterítők, ágytakarók; ágyterítők papírból; állatbőrutánzat szövetek;

ajtófüggönyök; anyagok fehérneműkhöz; arctörlő kendők textilből; asztali futók textilből; asztalterítők, nem

papírból (1); asztalterítők, nem papírból (2); babahálózsákok (1); babahálózsákok (2); babatörlőkendők; bélések

[szövetek]; bútorhuzatok; bútorhuzatok műanyagból; bútorhuzatok textilből; bútorszövetek, kárpitok; címkék

textilből; dunyhák, paplanok; előrajzolt anyagok [hímzéshez]; flanel [szövet]; függönyelkötők textilből;

függönyök; függönyök textilből vagy műanyagból; fürdőszobai vászonneműk, a ruházat kivételével;

gyapjúszőnyeg; kenderszövetek (1); kenderszövetek (2); kenderszövetek (3); kézimunka anyagok [gobelin anyag,

keresztszemes anyag]; kötött szövetek; lenszövetek; lepedők; lobogók textilből vagy műanyagból; lószőrvászon

[zsákvászon]; matrachuzatok; mintás vászon; nemez, filc; nem szőtt textíliák; pamutbársony [szövet];

pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon, karton, kalikó (1); pamutvászon, karton, kalikó (2); párnahuzatok,

vánkoshuzatok (1); párnahuzatok, vánkoshuzatok (2); párnahuzatok, vánkoshuzatok (3); párnahuzatok vászonból,

ciha; poháralátétek textilből; pohártörlő ruhák; posztó, kártolt gyapjúszövet; szemfedők, leplek; szitaszövet;

szövetek (1); szövetek (2); szövetek (3); szövetek (4); tányéralátétek textilből (1); tányéralátétek textilből (2);

textilanyagok lábbelikhez; textil falidíszek; textilszalvéták; textil szűrőanyagok; törölközők; úti takarók, plédek;

 vásznak; vászon, kanavász falikárpithoz vagy hímzéshez; vászon matrachuzatok; zsebkendők textilanyagokból.

 29    Állati velő táplálkozási célra; ajvár [tartósított paprika]; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; alkoholban

tartósított gyümölcsök; almapüré; aludttej; angolszalonna; articsóka, tartósított; bab, tartósított; baromfi, nem élő;

bogyós gyümölcsök, konzervált; borsó, tartósított; bundás burgonyaszeletek; burgonyaalapú gombócok;

burgonyapehely; citromlé étkezési használatra; csemegekukorica, feldolgozott; csemegeuborka; csontleves,

húsleves; darált mandula; dióféle-alapú kenhető krémek; disznóhús; disznózsír; dzsemek, lekvárok [nem

citrusfélékből]; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; erjesztett tej; erjesztett tejes italok

étkezési célokra; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva szárított

zöldségek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; fokhagyma [konzervek]; gomba, tartósított; guacamole

[avokádószósz]; gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbeföttek (2); gyümölcsbefőttek (l); gyümölcs

csipsz; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép;
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gyümölcssaláták; hagymakarikák; hagyma, tartósított; halak; halból készitett élelmiszertermékek; halfilé; halikra,

elkészítve; halkonzerv; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok; hal, tartósított; hummusz

[csicseriborsókrém]; húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok (2); húsok (l); hús, tartósított (l); hús,

tartósított (2); ízesitett mogyorók, diók; joghurt; kandírozott [cukrozott] mogyorók, diók; kandírozott,

kristályosított gyümölcsök; kefir [tejes ital] (2); kefir [tejes ital] (l); készitmények húsleveshez; kocsonyák;

kolbász (l); kolbász (2); lekvárok [citrusfélékböl]; lencse, tartósított; lenmag étkezési célokra [ízesítöszer] (l);

levesek; leveskészítmények; liofilizált hús; liofilizált zöldségek; magas fehérjetartalmú tej; magvak, elkészítve;

máj; májpástétom; mandulatej (l); mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési célokra; margarin; mazsola; milk

shake-ek [tejturmixok]; mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyorótej; mogyorótej étkezési célokra;

mogyoróvaj; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín; pacal; padlizsánkrém;

paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré (2); paradicsompüré (1); pektin táplálkozásra; repceolaj, étkezési; sajtok;

savanyú káposzta; savanyúságak; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; sűrített tej; szárított

zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójaolaj étkezési célra;

szójatej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejoltó; tejpor; tejpótlók; tejsavó; tejszínhab; tejszín

[tejtermékek]; tejtermékek; természetes vagy mübelek hurka- és kolbásztöltéshez; tojásfehérje; tojáslikőr

(alkoholmentes -); tojások; tojáspor; tojássárgája; tőzegáfonya szósz [befőtt]; vadhús; vaj; vajkrém;

virágporkészitmények [élelmiszer]; virslik; zabtej; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok

[habok]; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készitmények; zöldségsaláták;

zöldségvelökrém; zselatin(2); zselék; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok elöállíásához;

 zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 30    Árpa őrlemény; aprósütemények, kekszek; bors; bors [ételízesítő]; briós; burgonyaliszt; búzacsíra emberi

fogyasztásra; búzadara; búzalisz; chips [gabonakészítmény]; cikória [pótkávé]; cukor; cukorból készült

tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú, kenhető

krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés

italporok; csokoládés mausse-ok [habok]; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer]; desszert

mausse-ok [cukrászárú]; diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés kenhető krémek; durva

árpaliszt; ecet; édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák díszítéséhez;

élelmiszer-ízesítök, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; ételízesítő [fűszer];

ételkeményítő; fahéj [fűszer]; feldolgozott magvak fűszerezéshez; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek;

fűszerek(2); fűszerek (l); fűszerek, izesitők; fűszeres készitmények ételekhez; fűszernövények;

gabonakészitmények; gabonaszeletek; glükóz étkezési használatra; gofri; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér,

mézeskalács; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; húslé,

mártás, szaft; húsos piték; húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesitök italokhoz [kivéve illóolajok];

ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok]; jeges tea; jégkockák; jég, természetes vagy mesterséges; kakaó;

kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok; kandiscukor (2); kandiscukor (l); kandiscukor (3);

karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász

nélkül, macesz; kerti gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó;

kovász; kötőanyagok kolbászhoz; kukoricadara (2); kukoricadara (l); kukorica, darált; kukoricaliszt;

kukoricapehely; kukorica, sült; kurkuma; kuszkusz [búzadara]; lenmag étkezési célokra; [ízesítöszer] (2);

lepények; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; majonéz;

makaróni; mandulás édességek; marcipán; marcipán massza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; menta

cukrászati használatra; mentolos cukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska (2); metélt

tészta, nudli, galuska (l); méz; mustár; müzli; nyers tészták; palacsinták; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes

cukorkák [édességek]; pattogatott kukorica; pesto [szósz]; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); pralinék;

propolisz; pudingok (l); pudingok (2); sáfrány [ételízesítő]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú-); só

élelmiszerek tartósítására; sonkamáz; sörecet; spagetti; sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményekhez való

tészta; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; szegfűbors;

szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és melasz (l); szirupok és
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melasz (2); szójabab krém [ételízesítő]; szójaliszt; szójaszósz; szószok [ízesítőszerek, fúszeres mártások]; tápióka;

tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem

gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek; zab alapú ételek; zabdara (4); zabdara (3); zabdara (l);

 zabdara (2); zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.

 31    Árpa; articsóka, friss; bab, friss; bogyók [friss gyümölcsök]; borókabogyó; borsó, friss; burgonya, friss;

búza; cékla, friss; cikória, friss; cikóriagyökér; citrusgyümölcs, friss; cukkini, friss (l); cukkini, friss (2); csalán;

cserjék; diófélék [gyümölcsök]; ehető lenmag, feldolgozatlan; élőállatok; élő baromfi; élő halak; étkezési

szezámmag, feldolgozatlan; fák [növények]; fatörzsek; fejes saláta, friss; feldolgozatlan csemegekukorica-csövek

[hántolva vagy hántolatlanul]; fenyőtobozok; földimogyoró, friss; friss fokhagyma; friss gyümölcsök; friss

gyümölcs válogatás; friss kerti gyógynövények; friss zöldségek; gesztenye, friss; gombacsíra szaporításra;

gomba, friss; hagymák, friss zöldségek; karácsonyfák; kezeletlen fürészáru; komló; komlótoboz; koszorúk élő

virágokból; kukorica; lencse [zöldségféle], friss; magvak; magvak [gabona]; maláta sörfözéshez és szeszfőzéshez;

malátatörköly, sörtörköly; mandula [gyümölcs]; mogyoró; növények; palánták; paprika [növény]; paraj, friss

[spenót]; póréhagyma, friss; rebarbara, friss; rózsatövek; rozsmag; szárított növények díszítésre; szárított virágok

díszítésre; szarvasgomba, friss; szemes gabona, feldolgozatlan; szőlő, friss; szőlőtőkék; természetes gyep; törköly

 [gyümölcsök visszamaradt részei]; uborka, friss; virághagymák; virágok; virágpor [nyersanyag]; zab.

 32    Ásványvíz [italok]; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok;

alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; alkoholmentes

üdítőitalok (2); alkoholmentes üdítőitalok (l); aloe vera italok, alkoholmentes; asztali vizek; esszenciák italok

előállításához; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; kávé ízesítésű

üdítőitalok; készítmények italokhoz; készítmények likőrök előállításához; komlókivonatok sör előállításához;

kvasz [alkoholmentes ital]; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör; mandulatej (2); méz alapú

alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas

italokhoz; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörcefre; sörök;

szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok;

termékek ásványvizek előállításához; termékek szénsavas vizek előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek

 [italok].

 ( 210 ) M 17 01472

 ( 220 ) 2017.05.05.

 ( 731 )  Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület 100%, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Hortobágyi Tibor, Kecskemét

 ( 541 ) MFM-Projekt Ciklus-show

 ( 511 )   41    Szexuálpedagógiai prevenciós foglalkozás; felvilágosító foglalkozás.

 ( 210 ) M 17 01633

 ( 220 ) 2017.05.18.

 ( 731 )  Modern Media Group Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kosik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék. (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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).

 ( 210 ) M 17 01803

 ( 220 ) 2017.06.02.

 ( 731 )  ATC-Trade Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Vizkeleti Edit, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papírzacskók; papír kávéfilterek; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására.

  30    Kávé; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kávé alapú italok.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 17 01804

 ( 220 ) 2017.06.02.

 ( 731 )  ATC-Trade Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Vizkeleti Edit, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papírzacskók; papír kávéfilterek; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására.

  30    Kávé; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kávé alapú italok.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 17 01833

 ( 220 ) 2017.06.07.

 ( 731 )  Sarkadi Tamás, Nagyecsed (HU)

 ( 541 ) Pásztorok éjszakája

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); étel-ital ellátás, étel-ital szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 01936

 ( 220 ) 2017.06.14.

 ( 731 )  BLANA HUNGARY Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pápista Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02133

 ( 220 ) 2017.06.29.

 ( 731 )  Mehta Vineet Kumar, Lemont (US)
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 ( 740 )  Dr. Wagner Alma Laura, Sopron

 ( 541 ) Good Life Nutrition

 ( 511 ) 5    Ásványi élelmiszer kiegészítők; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; élelmi

rostok; étrend-kiegészítő enzimek; étvágycsökkentő tabletták, gyógyszerek; fogyasztó tabletták; glükóz

étrend-kiegészítők; gyógytápanyag készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; gyógyteák, gyógyászati

célokra; immunerősítők; kazein étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmag étrend-kiegészítők;

lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; nyomelem készítmények emberi és állati

fogyasztásra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; szteroidok;

 táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények.

 ( 210 ) M 17 02220

 ( 220 ) 2017.07.09.

 ( 731 )  Posztobányi László 50%, Kiskunhalas (HU)

 Szabó István 50%, Kiskunmajsa (HU)

 ( 740 )  Szabó István, Kiskunmajsa

 ( 541 ) Enzymax

 ( 511 )  31    Állati takarmány; állati takarmány készítmények; kevert állati takarmány; növényi eredetű állati

takarmányok; táplálékok és takarmányok állatoknak; állati táplálékok, takarmányok granulátum, pellet

 formájában; erősítő takarmány állatoknak; tartósított termények állati takarmányozásra.

  40    Takarmányfeldolgozás.

 ( 210 ) M 17 02278

 ( 220 ) 2017.07.17.

 ( 731 )  KAVOSZ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Larhen Kft., Budapest

 ( 541 ) Széchenyi Kártya. A név hitelez

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing- és reklámtevékenységek; reklámcélú kiállítások szervezése;

 üzleti információk; pénzügyi szolgáltatási termékek bemutatóinak szervezése; outsourcing szolgáltatások.

 36    Pénzügyletek közvetítése; pénzügyi tanácsadás; finanszírozási szolgáltatások; hitelbonyolítási irodák

 működése; faktorálási szolgáltatások; tőkekihelyezések; tőkebefektetések; tőkeberuházások.

 41    Oktatás; szakmai képzések; sport és kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása és azok

 támogatása; coaching (tréningek) szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 17 02279

 ( 220 ) 2017.07.14.

 ( 731 )  Csanda Eszter, Budapest (HU)

 Susánszky Ádám Rudolf, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02500

 ( 220 ) 2017.08.07.

 ( 731 )  Stojanov Mónika, Sződliget (HU)

 ( 541 ) Kolorkka

 ( 511 )  18    Bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőröndök; bőr pórázok; hámok állatoknak; hátizsákok, hátitáskák;

hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattáskák,

aktatáskák (1); kézitáskák; kézitáska vázak; kulcstartó tokok; névjegykártyatartók; névjegytartók, kártyatartók;

nyakörvek állatoknak; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; poggyász; randsel-ek [japán iskolatáskák];

ruhák állatoknak; satchel táskák; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; táskák, hátizsákok táborozóknak; táskák

 [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből; útitáskák.

 24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 17 02570

 ( 220 ) 2017.08.14.

 ( 731 )  Aktív-Média Bt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

  21    Eszközök, edények háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémből és nem nemesfémból bevonattal).

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 210 ) M 17 02573

 ( 220 ) 2017.08.11.

 ( 731 )  dr. Czárné Nagy Ildikó, Paks (HU)

 dr. Czár Anita, Paks (HU)

 ( 541 ) ATOMCITY DANCERS

 ( 511 )   16    Papír alapú szóróanyagok; fényképek; nyomdaipari termékek.

  25    Tánchoz való öltözékek; pólók; sapkák; nadrágok, szoknyák.

 41    Táncstúdió; tánccal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tánc, zene és dráma előadások tartása; szórakoztatás

élő táncelőadások formájában; élő táncelőadások bemutatása; szórakoztató show készítése táncosokkal és

énekesekkel; rendezvények; táncverseny; tánc oktatás; tánc termek kiadása; táncszínház; oktatási filmek gyártása

és kiadása; filmek, video filmek gyártása; show és filmek gyártása; táncos rendezvények szervezése; zenei

rendezvények szervezése; szórakoztatással kapcsolatos videók biztosítása; szórakoztatási célú rendezvény

szervezése; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és

 lebonyolítása; könyvkiadás.

 ( 210 ) M 17 02626

 ( 220 ) 2017.08.21.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) JAPONICA SPIRITUS

 ( 511 ) 5    Távol-keleti növényi összetevőket, többek között Wasabia Japonica-t tartalmazó étrend-kiegészítők emberek
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 számára.

 ( 210 ) M 17 02633

 ( 220 ) 2017.08.21.

 ( 731 )  Neltner Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Élezőgépek, szerszámköszörűk; fejőgépek; 3D nyomtatók; áramfejlesztők; bélyegzőgépek, sajtológépek;

betétek szűrőgépekhez; bolyhozógépek; borsdarálók, nem kézi működtetésű; centrifugák háztartási célokra (nem

vízmelegítős); centrifugák háztartási célokra (nem fűtött); centrifugális vízszivattyúk háztartási célokra;

címkézőgépek [nem irodai használatra]; csomagológépek; csövek porszívókhoz; dagasztógépek, gyúrógépek;

dezintegrátorok, aprítógépek; elektronikus konyhai darálók; forrasztókészülékek, elektromos; forrasztólámpák;

elektromosan hevített forrasztópákák; forrasztópákák, gázzal működő; fúrógépek; elektromos kézi

robotfúrógépek; fúrótokmányok [gépalkatrészek]; fúvógépek; fűrészgépek; fűrészlapok [géprészek]; galvanizáló

készülékek; gépállványok; gőzgépek; gravírozógépek; gyalugépek; gyümölcsprések, elektromos, háztartási

használatra; háztartási elektromos konyhai robotgépek; elektródák hegesztőgépekhez; hegesztőgépek, elektromos;

húsdarálók [gépek]; kávédarálók, nem kézzel működtetett; kefék, elektromos működtetésű [gépalkatrészek];

kefék [gépalkatrészek]; drótkefék [gépalkatrészek]; tűzőgépek, szegezőgépek; tűzőgépek, szegecsezők [gépek];

elektromos tűzőgépek, nem irodai használatra; vágógépek; varrógépek; vasalógépek; elektromos viaszpolírozó

gépek és eszközök; vízmelegítők [géprészek]; víztelenítő gépek; zöldségreszelő gépek; zúzógépek, őrlőgépek;

Zúzógépek, aprítógépek ipari használatra; kalapácsos darálógépek, zúzógépek; kenyérvágó gépek; kerékpár

dinamók; elektromos kések; elektromos konyhai kések; elektromos kenyérvágó kések; kések [gépalkatrészek];

pengetartók [gépalkatrészek]; készülék italok szénsavval való dúsításához; készülék víz szénsavval való

dúsításához; keverőgépek háztartási használatra (elektromos); kolbásztöltő gépek; konyhai gépek, elektromos;

rotációs köszörűgépek; köszörűgépek [fémmegmunkáláshoz]; precíziós köszörűgépek; kontúr köszörűgépek;

köszörűgépek vágószerszámokhoz; evolvens köszörűgépek, csiszológépek; szerszámok újraélezésére szolgáló

köszörűgépek; élezőkerekek, köszörűkövek [géprészek]; kötőgépek; központi porszívó berendezések; háztartási

varrógépek; elektromos láncfűrészek; légpumpák akváriumokba; légsűrítők [gépek]; légsűrítők járművekhez;

levegőelszívó gépek; magasnyomású tisztítóberendezések; marógépek; menetvágó gépek; mixerek [gépek];

mosóberendezések; mosogatógépek lábasokhoz, serpenyőkhöz; mosogatógépek háztartási célokra;

mosogatógépek ipari célokra; mosogatógépek fazekakhoz; mosogatógépek konyhaedényekhez; mosogatógépek

cserépedényekhez; mosógép; érmebedobós mosógépek; mosógépek [mosodai]; nyírógépek; nyírógépek

állatokhoz; nyíróollók, elektromos; elektromos ollók; elektromos ágmetszők, metszőollók; őrlőgépek; elektromos

parkettafényesítő gépek; pengék [gépalkatrészek]; porelszívó készülékek tisztítási célra; porszívóhoz

csatlakoztatható illat- és fertőtlenítőszer szóró tartozékok; porszívók; présgépek; ragasztópisztolyok, elektromos;

ragasztószalag-adagolók [gépek]; robotok [gépek]; sörfőző gépek; száraztésztagyártó gépek; szárítógépek

(háztartási); szeletelők [gépek, elektromos]; szerszámgépek; szivattyúk; szivattyúk [gépek]; szőnyegsamponozó

gépek és készülékek, elektromos; tisztítógépek és berendezések, elektromos; elektromos tűzőgépek; varrógépek,

tűzőgépek; nagyteljesítményű tűzőgépek; zsákok porszívókhoz; vonalkódos címkézők; címkézők [gépek];

címkéző robotgépek; elektromos cipőtisztító [polírozó] gépek; Ipari facsarógépek; gázzal működő

forrasztópisztolyok; forrasztócsövek [gázzal működő vágó berendezések]; elektromos forrasztópákák; elektromos

kézifúrók; fúrókoronák [gépalkatrészek]; fúrótokmányok [gépek részei]; elektromos függönyhúzó készülékek;

fűnyírógépek [elektromos]; fűnyírógépek [benzines]; fűrészasztalok [géprészek]; fűrészbakok mint géprészek;
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elektromos hámozógépek ételkészítéshez; elektromos konzervnyitók; elektromos habverők háztartási célokra;

hámozók [elektromos gépek]; mosodai prések; gépek mosodai mosáshoz [érmés]; gépek mosodai mosáshoz

[elektromos]; fűnyírók; vezetősínek fűrészekhez [géprészek]; asztali köszörűk [gépek]; vibrációs csiszológépek,

köszörűk; varrógép pedálok; elektromos ajtózárók; elektronikus ajtózáró rendszerek; mosogatógépek konyhai

tálakhoz, edényekhez; elektromos daráló- és örlőgépek; őrlőgépek háztartási használatra, nem kézi; elektromos

élezőgépek pengékhez; pengeformázók, egyengetők [szerszámgépek]; pengeköszörülő gépek; elektromos

szeletelőgépek konyhai használatra; elektromos darálók ételek készítéséhez; elektromos darálók, húsdarálók

háztartási használatra; ipari tisztítógépek [fényezők]; elektromos polírozók; elektromos polírozógépek- és

eszközök háztartási célokra; robotizált padlótisztító [polírozó] gépek; elektromos polírozó eszközök; italok

készítésére szolgáló gépek, elektromechanikus; gépek szénsavas italok gyártásához [elektromos]; italkészítő

gépek; italkészítésre szolgáló gépek [ipari]; leeresztő csapok; mechanikusan működtetett eszközök; mechanikusan

aktivált szerszámok; mechanikus működtetésű szerszámok; mechanikus tekercselő berendezések; mechanikus

működtetésű kézi fogók; mechanikus dobok, tekercsek hajlékony tömlőkhöz; műanyagok hegesztésére szolgáló

hegesztőgépek; portalanító berendezések vegyi feldolgozáshoz; szivattyúk [gépek, motorok vagy hajtóművek

 részei]; hordozható rotációs gőzprések textíliákhoz; rotációs gépek ruhák vasalására; gőzzel tisztító készülékek.

9    Fejhallgatók; felügyeleti berendezések; felügyeleti egységek [elektromos]; elektronikus felügyeleti eszközök;

fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; világító reklámfeliratok, reklámtáblák; reklámtáblák [világító];

fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti keresők, képkeresők; Fényképezőgépek, kamerák; fénymásolók;

fénymásoló berendezések; fénymérők; elektronikus fotométerek, fénymérők; fénykibocsátó elektronikus

mutatóeszközök; elektromos csengők; nyomtatott áramkörök; Ohm-mérők; okostelefonok; oktatási készülékek;

olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók;

optikai cikkek; optikai kukucskáló üvegek [kémlelőnyílások] ajtókhoz; optikai készülékek és eszközök; optikai

lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szkennerek; optikai üvegek; számítógépes

videojáték-szoftverek; számítógépes interfész szoftver; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; memóriák

számítógépekbe; számítógép perifériák; letölthető számítógépes játékprogramok; letölthető számítógépes

segédprogramok; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számlálók,

mérőműszerek; számológépek; abakuszok, golyós számolótáblák; szélmérők, anemométerek; személyhívók;

szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező

műszerek; szirénák; számítógépes szoftverek, rögzített; szünetmentes áramforrások; táblagépek; távadók,

transzmitterek [távközlés]; elektromos távgyújtó készülékek; pénztárgépek; akkumulátor- és elemtöltők;

elektromos elemek, akkumulátorok; akusztikai riasztók, nem járművekhez; állványok fényképezőgépekhez;

árammérők, ampermérők; antennák; árammegszakítók; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; audiovizuális

tanítási eszközök; automatikus időkapcsolók; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azonosító héjak, hüvelyek

elektromos vezetékekhez; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; barométerek; bébiőrök;

telefonos belső kommunikációs készülékek; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bélyegzőórák [időrögzítő

eszközök]; lopásgátló berendezések, elektromos; elektromos lopásgátló riasztóberendezések [nem járművekhez];

betörésgátló riasztókészülékek; távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; integrált áramkörök; elektronikus chipek;

csatlakozódobozok, csatlakozószekrények [elektromosság]; csatlakozók, konnektorok [elektromosság];

csatolások, kötések, (elektromos); csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csengők [figyelmeztető berendezések];

riasztócsengők; csuklótámaszok számítógépekhez; csuklótámaszok számítógép használathoz; detektorok;

diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; diavetítő lencsék; diavetítő készülékek; digitális jelek;

digitális fényképkeretek; digitális könyvolvasók; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő mágnesek;

dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások [elektromos csatlakozások]; DVD-lejátszók; egérpadok; egér

[számítógép-periféria]; elágazódobozok [villamosság]; elektronikus határidőnaplók; elektronikus jeladók;

letölthető elektronikus brosúrák; letölthető elektronikus hírlevelek; letölthető elektronikus kiadványok,

publikációk; elektronikus zsebfordítógépek; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; tesztelő készülékek

nem gyógyászati használatra; elosztódobozok [elektromosság]; elosztó pultok, konzolok [elektromosság];

elosztótáblák [elektromosság]; fényképezőgép lencsék; fényképészeti lencsék; nagyító lencsék; objektívek
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[lencsék] optikák; epidiaszkópok; elektromos érintkezők; erősítő csövek; erősítők; exponált filmek;

multifunkcionális berendezések beépített fénymásoló és fax funkcióval önálló működési módban; faxgépek;

mobil vagy hordozható faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; optikai szálak [fényvezető szálak];

optikai szálak [üvegszálak]; USB pendrive-ok; pénzszámláló és -válogató gépek; precíziós mérlegek; precíziós

mérőműszerek; központi feldolgozó egységek; számítógépek központi feldolgozó egységei; radarkészülékek;

rádiókészülékek; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók számítógépekhez;

asztrofotográfiai lencsék; lencsevédők; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok;

letölthető zenefájlok; levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; Lézerek nem gyógyászati célokra;

libellák, vízmértékek; mágnesek; mágneses adathordozók; mágneslemezek; magnetofonok; üres mágnesszalagok

magnókhoz, magnetofonokhoz; manométerek; matematikai műszerek; megafonok; megfigyelő műszerek;

mélységmérő készülékek és gépek; memóriakártyák; mikrochip kártyák; memóriakártyák videojáték-gépekhez;

mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; konyhai mérlegek; rugós mérlegek; ellenőrző mérlegek;

elektromos mérlegek; elektronikus mérlegek; fürdőszobai mérlegek; postai mérlegek; kiegyensúlyozó készülékek,

mérlegek; elektromos mérlegek, súlymérő készülékek; mérőeszközök, mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek;

mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek; meteorológiai műszerek;

mikrofonok; mikrométerek; rádiók járművekbe; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek;

relék, elektromos; riasztók; megy/nem megy oldalú idomszerek; villás idomszerek; gyűrűs idomszerek;

megy/nem megy oldalú furat idomszerek; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések; súlymérő

készülékek és eszközök; száloptikás kábelek; számítógép billentyűzetek; számítógépek; számítógépes hardver;

számítógépes játékszoftverek; nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; kamerás bébiőrök;

kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kódolt azonosító karkötők, mágneses;

kazánvezérlő eszközök; videokazetta lejátszók; Videokazetta-lejátszó készülékek; audio kazetta lejátszók,

magnók; keretek diapozitívekhez; kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kihangosítók; kihangosító eszközök

mobiltelefonokhoz; kihangosító készletek telefonokhoz; kihangosító készletek mobiltelefonokhoz; koaxiális

kábelek; elektromos kollektorok; kompaktlemez (CD) lejátszók; kompakt lemezek, CD-k [audio-video];

elektromos konverterek; kronográfok [időrögzítő készülékek]; speciális időregisztráló készülékként használt

kronográfok; laptop számítógépek; számítógép hordozó tokok, táskák; laptop tokok; zenegépek [jukeboxok];

jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók;

mikroprocesszorok; mikroszkópok; tárolók, tartók mikroszkóp tárgylemezekhez; mobiltelefonok; modemek;

monitorok [számítógép hardver]; monitorok [számítógép programok]; exponált mozifilmek; műholdas navigációs

készülékek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];

napelemek, szolár akkumulátorok; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs

készülék járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök; noteszgépek, notebookok; nyomásjelzők;

távirányító készülékek; távirányítók; távolságmérő készülékek; távolságmérő berendezések; távmérő műszerek,

teleméterek; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; elektromos tekercsek; telefon dugók, csatlakozók;

telefonvezetékek; telefonkábelek; telefonkagylók; telefonok; üzenetrögzítők; elemek, telepek világításhoz;

teleszkópok; televíziók; 3D-s szemüvegek televíziókészülékekhez; 3D-s televíziós vevőkészülékek;

sztereoszkópikus berendezés 3D-nézéshez; térhatású nézőkék; Hőérzékelők [termosztátok];

hőmérséklet-szabályozó készülékek [termosztátok]; tisztítóberendezések hanglemezekhez; fényképészeti

felszerelésekhez kialakított tokok; tokok és táskák fényképészeti készülékekhez; fényképészeti készülékek és

eszközök tárolására készült tokok; tolósúlyos kézimérlegek; hangszóró kürtök; töltőkészülékek elektromos

elemekhez; transzformátorok, áramátalakítók; tranzisztorok; zárkioldók [fényképészet]; zavarszűrő készülékek

[villamosság]; zsebszámológépek; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; tűk lemezjátszókhoz; tűzjelző

készülékek; ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; vakuk [fényképészet]; védőálarcok/maszkok;

vetítőgépek; vetítővásznak; vevőkészülékek (audio-, video); vezérlőpultok (elektromos); csatlakozások

elektromos vezetékekhez; elektromos csatornák, vezetékcsatornák; vezetékcsatornák, kábelcsatornák

[elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli telefonok; elektromos vezetők; elektromos vezetők,

vezetékek; videojáték kazetták; videokamerák; videokazetták; videoképernyők; videomagnók, képmagnók;
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videoszalagok; videotelefonok; világító jelek; villamos kábelek; fényforrások [villanólámpák] fényképészeti

használatra; fényképészeti villanólámpák, vakuk; Villanólámpák fényképezőgépekhez; villanófények, villogók;

voltmérők; zárak, elektromos; jelző berendezések és készülékek; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és

fénymásológépekhez; feszültségnövelő transzformátorok; filmkamerák; filmvágó készülékek;

fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; füstjelző berendezések; gázriasztók; gázérzékelők; gázérzékelő

berendezések; GPS készülékek; hamis pénz felismerő készülékek; hangátvitelre szolgáló készülékek; hangszedő

karok lemezjátszókhoz; hangfelvétel-hordozók; Hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hanglemezek; hangrögzítő

szalagok; hangszóró dobozok; hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangreprodukáló készülékek;

hangfeldolgozó készülékek; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez;

nedvességmérők, higrométerek; légnedvességmérők; lépésmérők, lépésszámlálók; homokórák; hordozható

médialejátszók; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra;

hőmérséklet-érzékelők; hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet-szabályozó készülékek; időregisztráló

készülékek; számítógép interfészek; kommunikációs interfészegységek; számítógép interfész berendezések,

készülékek; frekvenciaváltók; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; navigációs eszközök [iránytűk];

iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; jelzőberendezések; jelzőcsengők; kábelek, elektromos; tolómérce;

 CD-ROM-ok.

 11    Elektromosan fűtött lábzsákok; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak;

foglalatok elektromos lámpákhoz; elektromos lámpák; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák;

lámpaoszlopok [utcai]; lámpások világításra; lámpaüvegek; elektromos kínai lampionok; elektromosan fűtött

zoknik; LED-diódás világító berendezések; légfertőtlenítők; léghevítő készülékek, berendezések; léghűtő

berendezések; légkondicionáló berendezések; légszárítók; légszárító berendezések; légszűrő berendezések;

légszűrők légkondicionálókhoz; légtisztító készülékek és gépek; levegő szagtalanító készülékek; malátapörkölő

gépek; melegítő lapok; elektromos melegvizes palackok; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák;

merülőforralók; mikrohullámú sütők főzéshez; mikrohullámú sütők; mikrohullámú sütők ipari célokra; mosogató,

mosdó egységek; mosogató, mosdó egységek [nem bútorok]; konyhai mosogatók; mosogatók, mosdók;

multifunkciós főzőkészülékek; napkemencék; napkollektorok [fűtés]; nyársak roston sütéshez; nyársforgató

készülékek; olajégők; olajlámpák; elektromos olajsütők, fritőzök; olajtisztító készülékek; elektromos

ostya-/gofrisütők; örvényfürdő spa berendezések; pecsenyesütő készülékek; pezsgőfürdők; hidromasszázs,

pezsgőfürdő berendezések; polimerizációs berendezések; kávépörkölőgépek; dohánypörkölő gépek;

radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok; konvektorok [radiátorok, fűtőtestek]; radiátorok

központi fűtéshez; világítókészülékek, reflektorok; rostok, grillsütők; eldobható sterilizációs zacskók;

sterilizátorok; sütőkemencék; nyársak sütőkhöz roston sütéshez; szabályozó és biztonsági tartozékok

gázkészülékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok

vízkészülékekhez; szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez;

szagtalanító készülékek nem személyes használatra; szárítóberendezések; párologtató készülékek, evaporátorok;

szárítókészülékek és berendezések; szauna fürdőberendezések; elszívóernyők; szellőző [légkondicionáló]

berendezések; szoláriumok; elektromos fűtésű szőnyegek; ivóvízszűrők; elektromos fűtésű takarók, nem

gyógyászati használatra; textilgőzölők; tisztaszobák [egészségügyi berendezések]; toalettek [WC-k];

tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; tűzhelyek, konyhai tűzhelyek; ultraibolya sugárzók nem gyógyászati használatra;

UV-lámpák nem gyógyászati használatra; úszómedence-klórozó berendezések; vécékagylók; vécéülőkék;

ventilátorok légkondicionáláshoz; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; világító berendezések és

készülékek; világító házszámok; villanyfőzőlapok; villanykörték; vízellátó készülékek; víz elosztására szolgáló

berendezések [automata]; automata vízelosztó berendezések; vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések;

vízforralók, autogejzírek és fürdőszobai melegítők; vízforralók; vízhűtő berendezések; vízlágyító készülékek és

berendezések; vízmelegítők [készülékek]; vízporlasztó fej csapra; szórófej szerelvények [zuhanyzók részei];

szórófej szerelvények [szaniter berendezések részei]; öntöző szórófejek; víztisztító berendezések, vízderítő

berendezések; víztisztító készülékek és gépek; szaniterek és fürdőszobai szerelvények és vízvezeték tartozékok;

vízkezelő berendezések; vízsterilizáló berendezések; vízszűrő berendezések; lávakövek grillezéshez;
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WC-vízöblítő tartályok; zuhanyfülkék; zuhanyok; zseblámpák, elektromos; zsebmelegítők; huzatszabályzók

[fűtés]; légkezelő berendezések; hűtőberendezések/hűtőgépek; hűtőgépek és hűtőberendezések; hűtőgépek;

hűtőkészülékek; mélyhűtő készülékek; hűtőberendezések; hűtőpultok; hűtőszekrények; hűtőtartályok; WC-k,

vécék; szaniteráruk; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére; italhűtő berendezések; ívlámpák;

izzószálak elektromos izzókba, lámpákba; izzószálas égők; ágymelegítők; akvárium melegítők; akváriumi

szűrőberendezések; akvárium szűrők; akváriumi világítótestek; arcgőzölő készülékek [szaunák]; biztonsági

lámpák; biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; bojlerek, kazánok

[kivéve gépek részei]; búvárlámpák; elektromos cumisüveg melegítők; csapok; csillárok; csíraölő égők; csíraölő

lámpák a levegő tisztításához; egészségügyi készülékek és berendezések; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek;

elektromos joghurtkészítők; elektromos gőzölők főzéshez; centrifugák [szárítógépek] mosodai használatra;

elektromos ventilátorok személyes használatra; élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek;

elszívóernyők, konyhai; fagyasztók; fénycsövek; fénycsövek világításra; fertőtlenítő-adagolók toalettekhez;

fertőtlenítő készülékek, berendezések; folyadékhűtő berendezések; forróvíztartályok; elektromos főzőedények,

fazekak; elektromos kukták, főzőedények; elektromos főzőeszközök, főzőedények; főzőedények és

főzőberendezések; főzőlapok; platnik; fürdőszobai melegítők; füstölőkészülékek, fumigációs berendezések, nem

gyógyászati használatra; fűtőberendezések; fűtőelemek, fűtőtestek; Fűtőbojlerek/-kazánok; fűtőkészülékek;

fűtőkészülékek és -berendezések; elektromos fűtőszálak; fűtött bemutató pultok; gázégők; gázgyújtók;

gázkazánok, gázbojlerek; gázlámpák; gőzfejlesztő berendezések; gyorsfőzők, elektromos; elektromos nyeles

serpenyők; hajszárítók; gömblámpák; asztali lámpákhoz való lámpaernyők; háztartási hűtőgépek,

hűtőszekrények; Hűtőkészülékek és berendezések; hordozható elektromos hőlégszárítók; hőlégbefúvásos,

vízszintesen elhelyezett fűtőberendezések; hőlégbefúvásos, vízszintesen elhelyezett hengeres fűtőberendezések;

hőlégbefúvásos, vízszintesen elhelyezett, hordozható fűtőberendezések; hőlégbefúvásos, vízszintesen elhelyezett,

hordozható hengeres fűtőberendezések; hőpárnák, elektromos nem gyógyászati használatra; hőszabályozó

szelepek [fűtőberendezések részei]; Hőszivattyúk, hőpumpák; hőtárolók; hővisszanyerő berendezések; jégkészítő

gépek; jégtároló berendezések; kályhák [fűtőkészülékek]; kandallók; kávéfőzőgépek, elektromos; kávéfőzők,

elektromos; kávépörkölő készülékek; sütők/kemencék; kemencékhez samottbélések; automata kenyérkészítő

gépek háztartási célokra; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek; kerékpár-fényszórók; kerékpár lámpák; keresőlámpák,

 zseblámpák.

 35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; közvélemény-kutatás; Reklám és

marketing; Áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; pay Per Click

(PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós reklámozás; Reklámanyag frissítéskÁrverési értékesítés megszervezése;

Árverési értékesítések megvalósítása; Beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek]; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; reklámanyagok terjesztése postai

úton; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; nyomtatott promóciós anyagok

terjesztése postai úton; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése és rendezése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; Reklámszövegírás; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; szabadtéri reklámozás, hirdetés;

számítógépesített üzleti nyilvántartás; üzleti nyilvántartások vezetése; vállalati nyilvántartások vezetése;

információs nyilvántartás vezetése; információk számítógépes nyilvántartásba való gyűjtése; számlakivonatok

összeállítása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése;

kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi vagy

 reklámcélú kiállítások rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; hozzáférés

biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben;

összeköttetések analóg és digitális számítógépes terminálokon keresztül; távközlési csatornák biztosítása

távvásárláshoz; telekommunikációs csatlakozások internethez vagy adatbázisokhoz való biztosítása;
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telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; konzultációs, információs és

tanácsadási szolgáltatások telekommunikáció területén; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

 üzenetek küldése; elektronikus levelezés, e-mail.

 ( 210 ) M 17 02764

 ( 220 ) 2017.09.04.

 ( 731 )  Zelton Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; partik tervezése [szórakoztatás]; show-műsorok készítése;

 show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai].

 ( 210 ) M 17 02818

 ( 220 ) 2017.09.11.

 ( 731 )  Phan Trung Kien, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 02819

 ( 220 ) 2017.09.11.

 ( 731 )  Lagrande Magyarország Startup-, és Vállalkozásfejlesztési Kft., Szeged (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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 02824
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 ( 220 ) 2017.09.08.

 ( 731 )  Rotyik Tamás, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Csomagszállítás; csomagszállítás megszervezése; csomagszállítási szolgáltatások; szárazföldi

csomagszállítás megszervezése; csomagkézbesítés, csomagszállítás; áruszállítás és raktározás; áruszállítás;

áruszállítási szolgáltatások; áruszállítás megszervezése; áruszállítás és -kézbesítés; fuvarozás, áruszállítás;

 futárszolgáltatások áruszállításhoz.

 ( 210 ) M 17 02825

 ( 220 ) 2017.09.09.

 ( 731 )  Fixvalami Kft 100%, Veresegyház (HU)

 ( 541 ) fix24

 ( 511 ) 9    Elektronikus adatbázisok; számítógépes adatbázisok; számítógépes szoftver programok; számítógépes

 szoftverek.

 ( 210 ) M 17 02826

 ( 220 ) 2017.09.09.

 ( 731 )  Fixvalami Kft 100%, Veresegyház (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes adatbázisok; számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek [programok]; szoftverek.

 ( 210 ) M 17 02830

 ( 220 ) 2017.09.12.

 ( 731 )  Gláser-Katona Zsuzsanna 25%, Budapest (HU)

 Gláser Tamás 75%, Budapest (HU)

 ( 541 ) GLÁSER

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;

 marketingszolgáltatások; online hirdetői, reklám és kereskedelmi tevékenységek.

 41    Oktató és szakmai képzések; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; egészségügyi

szolgáltatások; egészségügyi klubok üzemeltetése; iskolák által nyújtott szolgáltatások; konferenciák és

 kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadások; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

  45    Szellemi tulajdonnal és iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységek és szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02847

 ( 220 ) 2017.09.12.

 ( 731 )  MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  Dr. Pécsváradi János, Budapest

 ( 541 ) Doluric

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati 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
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

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

 ( 210 ) M 17 02853

 ( 220 ) 2017.09.13.

 ( 731 )  Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Gál Réka, Budaörs

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi; célokból; áruk és

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi; ügyintézése; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói

hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; marketing szolgáltatások; rádiós reklámozás;

reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok;

 áruminták] terjesztése.

 39    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi; célokból; áruk és

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi; ügyintézése; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói

hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; marketing szolgáltatások; rádiós reklámozás;

reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok;

 áruminták] terjesztése.

 43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

 önkiszolgáló éttermek; önkiszolgáló éttermek; vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 02854

 ( 220 ) 2017.09.13.

 ( 731 )  Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Gál Réka, Budaörs

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi; célokból; áruk és

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi; ügyintézése; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói

hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; marketing szolgáltatások; rádiós reklámozás;

reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok;

 áruminták] terjesztése.

 39    Áruszállítás; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére]; fuvarozás, áruszállítás; szállítás; termékek

 csomagolása.

 43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

 önkiszolgáló éttermek; önkiszolgáló éttermek; vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 02917

 ( 220 ) 2017.09.18.

 ( 731 )  Goodmills Magyarország Malomipari Kft., Komárom (HU)

 ( 740 )  Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Goodmills Professional

 ( 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.
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 ( 210 ) M 17 02918

 ( 220 ) 2017.09.18.

 ( 731 )  Goodmills Magyarország Malomipari Kft., Komárom (HU)

 ( 740 )  Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 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).

 ( 210 ) M 17 02937

 ( 220 ) 2017.09.18.

 ( 731 )  El Mundo Kft. 100%, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Varga József, Szombathely

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Elektromos járművek; elektromos kerékpárok; mopedek; motorkerékpárok; motoros robogók; robogók

 mozgáskorlátozottaknak.

 ( 210 ) M 17 02945

 ( 220 ) 2017.09.19.

 ( 731 )  Hercules Investment Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Wilfing András, Sopron

 ( 541 ) HOTEL PALATINUS SOPRON

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; szállásügynökségek [szállodák, panziók] szállodai

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 02946

 ( 220 ) 2017.09.19.

 ( 731 )  Hercules Investment Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Wilfing András, Sopron

 ( 541 ) HOTEL CIVITAS

 ( 511 )  43    Vendéglátás [élelmezés]; időleges szállásadás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03099

 ( 220 ) 2017.10.02.

 ( 731 )  Inform Média Lapkiadó Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Újságok kiadása; szabadúszó újságírás; magazinok és újságok kölcsönzése; webes újságok megjelentetése;

újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságok,folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése;

 magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése.
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 ( 210 ) M 17 03170

 ( 220 ) 2017.10.09.

 ( 731 )  dr. Szénégető Gábor, Gönc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Méz; méhészeti termékek.

  33    Mézsör.

 ( 210 ) M 17 03175

 ( 220 ) 2017.10.06.

 ( 731 )  UNILEVER N.V. 1/1, Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Dr. Lukácsi Péter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Fagylaltok és jégkrémek; vizes fagylaltok; fagyasztott édességek.

 ( 210 ) M 17 03297

 ( 220 ) 2017.10.17.

 ( 731 )  Gyöngy Kálmán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk, letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában.

  16    Rendszeresen megjelenő kiadványok, évkönyvek, nyomtatott kiadványok.

 ( 210 ) M 17 03358

 ( 220 ) 2017.10.20.

 ( 731 )  Nehezen Definiálható Közösség, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dóczy Alpár, Debrecen

 ( 541 ) KIRAKAT ART

 ( 511 )   41    Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 17 03364

 ( 220 ) 2017.10.24.

 ( 731 )  Schobert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

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

 ( 541 ) update LOWCARB

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

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

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03365

 ( 220 ) 2017.10.24.

 ( 731 )  Schobert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

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

 ( 541 ) update LOW CARB

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

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

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03385

 ( 220 ) 2017.10.26.

 ( 731 )  VIKAJAB Kereskedelmi Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bánfi és Tamasi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

 ( 210 ) M 17 03388

 ( 220 ) 2017.10.26.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) ADMIREX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03389

 ( 220 ) 2017.10.26.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) ALLAMOR
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03390

 ( 220 ) 2017.10.26.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) ENDARTEN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03391

 ( 220 ) 2017.10.26.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) ALMION

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03392

 ( 220 ) 2017.10.26.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) ENZAMAT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03393

 ( 220 ) 2017.10.26.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) APAXIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03394

 ( 220 ) 2017.10.26.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) EREBRIUM

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03493

 ( 220 ) 2017.10.31.

 ( 731 )  Mill Park West Kft., Budapest (HU)

 Mill Park East Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Ingatlan-eladással kapcsolatos brosúrák.

  35    Ingatlanmarketing, ingatlanmarketing elemzés, irodai tevékenységek szolgáltatásai.

 36    Ingatlan befektetések, ingatlan bérbeadás, lízing, ingatlan bérbeadási szolgáltatások, ingatlan bérbeadási

 ügyintézés.

 37    Bérelt tulajdon, ingatlan pénzügyi értékelése, irodák bérbeadása és üzemeltetése, irodák, irodaházak építése.

 ( 210 ) M 17 03496

 ( 220 ) 2017.10.31.

 ( 731 )  Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Varga Zoltán, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 3. szám, 2018.02.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M240



 ( 541 ) 24.hu Tiszta tartalom, tiszta élmény

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban, állásközvetítő irodák, árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás,

áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, becslés

kereskedelmi ügyletekben, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára,

gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom

optimalizálása, információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása

és megállapodások kötése harmadik fél számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,

keresőmotor optimalizálása, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing,

munkaerő-toborzás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, pay PerClick (PPC) hirdetés, piaci

tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek szerkesztése,

reklámszövegek publikálása, statisztikák összeállítása, szövegfeldolgozás, számítógépes nyilvántartások

kezelése,személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti

 információk nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése.

 38    Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus

levelezés, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,

internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák

biztosítása, számítógép terminálok közötti összeköttetések, tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon

vagy más közlési eszköz útján), üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.

 41    Akadémiák (oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

kiadása, fotóriportok készítése, iskolai szolgáltatások (képzés), jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás),

konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás,

oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők,

on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, online, nem letölthető videók biztosítása, sorsolásos

nyereményjátékok lebonyolítása, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú

információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), lap- és folyóirat kiadás, versenyek szervezése (oktatás vagy

 szórakoztatás), videófilmezés.

 ( 210 ) M 17 03497

 ( 220 ) 2017.10.31.

 ( 731 )  Lasetzky Frigyes, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Szálláshelyek bérbeadása.

 39    Utazásszervezés és közvetítés, szállítási szolgáltatások városnéző körutakhoz, utaskísérés, utazás és utasok

 szállítása, helyfoglalás utazással kapcsolatban, kirándulások, túrák, társasutazások szervezése.

 41    Nevelés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás, sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével, túrafelszerelések, túraruházat kölcsönzése és
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értékesítése, szórakozási, szórakoztatási információk, táboroztatás, szórakoztatási szolgáltatások, idegenvezetős

 túrák levezetése, csapatépítő foglalkozások és tréningek.

 ( 210 ) M 17 03506

 ( 220 ) 2017.10.31.

 ( 731 )  Bodrogi Ádám, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Frey Julianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomtatványok; plakátok; poszterek; prospektusok; szórólapok; hírlevelek; éttermi hirdetőtáblák; étlapok;

éttermi felszolgáláshoz asztalneműk, alátétek, szalvéták, előkék; éttermi elvitelhez csomagolásra szolgáló

 ragasztható címkék, dobozok, zacskók, csomagolópapírok.

 35    Üzletvezetés, üzleti irányítás, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzleti segítségnyújtás, reklámozás

 éttermek részére.

  43    Éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03507

 ( 220 ) 2017.10.31.

 ( 731 )  Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)

 ( 541 ) COOLING

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 210 ) M 17 03508

 ( 220 ) 2017.10.31.

 ( 731 )  Baromfiudvar 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 210 ) M 17 03509

 ( 220 ) 2017.10.31.

 ( 731 )  MyPromo Interaktív Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )
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 ( 511 )   14    Ékszerek, amulettek, órák, kulcstartók, mandzsettagombok, nyakkendőtűk.

 35    Reklámozás, kereskedelem az ékszerek, amulettek, órák, kulcstartók, mandzsettagombok, nyakkendőtűk

 körében.

 ( 210 ) M 17 03555

 ( 220 ) 2017.11.06.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03556

 ( 220 ) 2017.11.06.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 03557

 ( 220 ) 2017.11.06.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 17 04072

 ( 220 ) 2017.12.20.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerészeti készítmények metabolikus megbetegedések

 kezelésére.

 ( 210 ) M 17 04073

 ( 220 ) 2017.12.20.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 17 04075

 ( 220 ) 2017.12.20.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) EGISEPT

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek, személyes higiéniai készítmények, samponok, szájvizek, tisztítószerek.

5    Fertőtlenítőszerek, gyógyszerészeti készítmények, étrendkiegészítők, kötszerek, száj öblítők gyógyászati

célokra, antibakteriális kézmosók, antibakteriális szappanok, jód gyógyszerészeti használatra, kenőcsök

gyógyszerészeti használatra, oldatok, folyadékok gyógyszerészeti és állatgyógyászati használatra, sterilizáló

készítmények, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek), biocidek.

 10    Sebészeti, orvosi ás állatgyógyászati készülékek és műszerek, gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai

 eszközök, ápolástechnikai eszközök.
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 ( 210 ) M 18 00006

 ( 220 ) 2018.01.02.

 ( 731 )  Symmetry Arena Ingatlankezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások bevásárlóközpontokban, kiskereskedelmi üzletek és

 márkák bevásárlóközponti kezelése.

 36    Ingatlan-kezelés, ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés, irodahelyiségek bérbeadása,

 ingatlanközvetítés.

  37    Építkezés, javítás, üzembe helyezési szolgáltatások.

 39    Parkolóhelyek bérbeadása, garázsok bérbeadása, áruk raktározása, raktározási információk, raktárak

 bérbeadása.

  41    Szórakoztatási szolgáltatások, szórakozási, szórakoztatási információk.

  43    Étel- és italszolgáltatással kapcsolatos tevékenységek, ideiglenes elszállásolás.

 ( 210 ) M 18 00007

 ( 220 ) 2018.01.02.

 ( 731 )  Symmetry Arena Ingatlankezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások bevásárlóközpontokban, kiskereskedelmi üzletek és

 márkák bevásárlóközponti kezelése.

 36    Ingatlan-kezelés, ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés, irodahelyiségek bérbeadása,

 ingatlanközvetítés.

  37    Építkezés, javítás, üzembe helyezési szolgáltatások.

 39    Parkolóhelyek bérbeadása, garázsok bérbeadása, áruk raktározása, raktározási információk, raktárak

 bérbeadása.

  41    Szórakoztatási szolgáltatások, szórakozási, szórakoztatási információk.

  43    Étel- és italszolgáltatással kapcsolatos tevékenységek, ideiglenes elszállásolás.

 ( 210 ) M 18 00111

 ( 220 ) 2018.01.16.

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

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Universo by Cordia

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00112

 ( 220 ) 2018.01.16.

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

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Universo

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

 ( 210 ) M 18 00113

 ( 220 ) 2018.01.16.

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

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Akadémia Garden by Cordia

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

 ( 210 ) M 18 00137

 ( 220 ) 2018.01.17.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek, személyes higiéniai készítmények, samponok, szájvizek, tisztítószerek.

5    Fertőtlenítőszerek, gyógyszerészeti készítmények, étrendkiegészítök, kötszerek, szájőblítők gyógyászati

célokra, antibakteriális kézmosók, antibakteriális szappanok, jód gyógyszerészeti használatra, kenőcsök

gyógyszerészeti használatra, oldatok, folyadékok gyógyszerészeti és állatgyógyászati használatra, sterilizáló

készítmények, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek), biocidek.

 10    Sebészeti, orvosi ás állatgyógyászati készülékek és műszerek, gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai

 eszközök, ápolástechnikai eszközök.

 ( 210 ) M 18 00147

 ( 220 ) 2018.01.18.

 ( 731 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  5    Protein étrend-kiegészítők.

  29    Tejes italok, főként tejet tartalmazó italok.

A rovat 70 darab közlést tartalmaz.
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