
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 16 03468

 ( 220 ) 2016.11.07.

 ( 731 )  SPORT MOVE Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Prónay Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SZOBAFITNESZ

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

  28    Testnevelési és sportcikkek.

  41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 16 03968

 ( 220 ) 2016.12.19.

 ( 731 )  LogicLife Incorporation, Ajeltake Island, Majuro (MH)

 ( 740 )  Berényi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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 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).

 ( 210 ) M 16 04000

 ( 220 ) 2016.12.19.

 ( 731 )  Zsindelyes Kereskedőház Kft 100%, Érpatak (HU)

 ( 740 )  Papp Dorina, Érpatak

 ( 541 ) Absziqum Keserű

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 16 04024

 ( 220 ) 2016.12.19.

 ( 731 )  Péterfi Judit, Budapest (HU)

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MAGÁNSZFÉRA

 ( 511 )   16    Könyvek, folyóiratok, plakátok.

  41    Szórakoztatás, kulturális tevékenységek, rádió és televíziós műsorok készítése, showműsorok készítése.

 ( 210 ) M 17 00014

 ( 220 ) 2017.01.02.

 ( 731 )  Sager Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Carrevir

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

 használatra.
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 ( 210 ) M 17 00017

 ( 220 ) 2017.01.02.

 ( 731 )  Sager Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Reviflut

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

 használatra.

 ( 210 ) M 17 00261

 ( 220 ) 2017.01.26.

 ( 731 )  JAN-KER 2001 Kereskedelmi Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Simonffy Ildikó Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) Fürtös

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

 áru).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00275

 ( 220 ) 2017.01.27.

 ( 731 )  PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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).

 ( 210 ) M 17 00286

 ( 220 ) 2017.01.27.

 ( 731 )  PEVIKTERA CONSULTING Kft., Hatvan (HU)

 ( 740 )  Pálinkás Ildikó, Budapest

 ( 541 ) EREA

 ( 511 )  12    Légi közlekedésre szolgáló járművek; légi járművek; propelleres, légcsavaros repülőgépek; pilóta nélküli

 légi járművek.

 ( 210 ) M 17 00303

 ( 220 ) 2017.01.30.

 ( 731 )  CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., Oborniki Wielkopolskie (PL)

 ( 740 )  Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 áru).

 ( 210 ) M 17 00306

 ( 220 ) 2017.01.31.

 ( 731 )  Láczay György Bence, Kisvárda (HU)

 Láczay Péter János, Kisvárda (HU)
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 dr. Bede Péter József, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Láczay György Bence, Kisvárda

 ( 541 ) SportMost

 ( 511 )   25    Sapkák, sálak, pulóverek, ruházati cikkek, trikók, pólók, strandruházat.

 35    Üzleti tájékoztatás, információnyújtás, szabadtéri reklámozás, hirdetés, reklám terjesztés, reklámanyagok

terjesztése, reklámszövegek publikálása, hirdetési és reklámszolgáltatás, hirdetési felület kölcsönzése, áruk

bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból, reklámfilmek készítése, marketing

 szolgáltatások, telemarketing szolgáltatások, üzleti információk nyújtása weblapon keresztül.

  41    Szórakoztatási szolgáltatások, sportversenyek rendezése, nyereményjáték.

 ( 210 ) M 17 00367

 ( 220 ) 2017.02.03.

 ( 731 )  PBA Praeventio Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Gyenes-Kovács Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Biztosítás hipp-hopp!

 ( 511 )  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).

 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).

 ( 210 ) M 17 00411

 ( 220 ) 2017.02.08.

 ( 731 )  Jan Zolcer, Törökbálint (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép programok, letölthető applikációs szoftver;

applikáció asztali számítógépre, mobiltelefonra, tabletre, notebookra, laptopra; mobiltelefonos

szoftveralkalmazások; okostelefonokhoz való, letölthető szoftveralkalmazások; virtuális valóság szoftverek;

alkalmazásszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz;

 számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra.

 35    Reklámozás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; on-line piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatás; televíziós reklámozás; rádiós reklámozás;

közönségszolgálat; reklámfilmek előállítása; pay per click (ppe) hirdetés; reklámszövegek szerkesztése;

merchandising; termék merchandising; merchandising szolgáltatások; sportversenyek és -események promóciója;

áruk és szolgáltatások promóciója; sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója

nemzetközi sportesemények szponzorálásával; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan

szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik

fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és

szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; reklámozás, beleértve harmadik személyek

termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori

megállapodások és licencszerződések keretében; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

 áruminták) terjesztése;

 42    Számítógépes programozás; számítógép-szoftver fenntartása; új termékek kutatása és fejlesztése mások

számára; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára; számítógépprogramok kidolgozása;

számítógépprogramok sokszorosítása; szoftverek mint szolgáltatások (SaaS); számítógépprogramok adatainak és

adatoknak az átalakítása; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); internetes platform készítése elektronikus
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kereskedelemhez; számítástechnikai platformok készítése mások megbízásából; internetes platformokhoz való

szoftverek programozása; elektronikus kereskedelmi platformokhoz való szoftverek programozása; internetes

információs platformokhoz használatos szoftverek programozása; internetes weboldalak készítése; internetes

weboldalak tervezése és fejlesztése; internetes weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés;

 elektronikusan tárolt weboldalak készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre.

 ( 210 ) M 17 00473

 ( 220 ) 2017.02.13.

 ( 731 )  Dervalics Ákos, Őrbottyán (HU)

 Majoros Zita Ágnes, Szeged (HU)

 Pesti István, Budapest (HU)

 ( 541 ) Knowledge To Money Club

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

  41    Szakmai képzés.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 17 00492

 ( 220 ) 2017.02.14.

 ( 731 )  DeriCom Informatikai Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) NetDr

 ( 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 szoftver tervezés és fejlesztés. (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00535

 ( 220 ) 2017.02.16.

 ( 731 )  Pannon Terrier Egyesület, Kerecsend (HU)

 ( 740 )  dr. Hronyecz Judit, Tatabánya

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport és kulturális tevékenységek; kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése; rádió és televízióprogramok készítése; sportversenyek rendezése; szépségversenyek

szervezése, szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
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 szervezése és lebonyolítása.

 44    Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére; állattenyésztési

 tevékenységek,

 ( 210 ) M 17 00541

 ( 220 ) 2017.02.17.

 ( 731 )  Falpillér Mérnöki Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építési tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00542

 ( 220 ) 2017.02.17.

 ( 731 )  VITEXT Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) VITEXT

 ( 511 )   37    Építési tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00543

 ( 220 ) 2017.02.17.

 ( 731 )  Orosz Sándor, Nyíregyháza (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Arckrémek; arctisztító maszkok; aromaterápiás készítmények; bőrápoló balzsamok (nem gyógyhatású);

bőrápoló krémek; bőrhidratáló maszkok; illóolajok aromaterápiás használatra; illóolajok; hidratáló készítmények

[kozmetikai szerek]; kozmetikai maszkok; kozmetikai, szépségápolási készítmények; olajesszenciák és

aromakivonatok; ránctalanító bőrápoló készítmények; ránctalanító krémek; samponok; szappanok; testápolási

 cikkek; tisztító maszkok; tusfürdők.

5    Diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők; főleg ásványi anyagokból készült egészségügyi táplálék

kiegészítők; gyógynövényes krémek gyógyászati célokra; gyógyszerek és természetes gyógykészítmények;

gyógyteák gyógyászati célokra; gyógyteák; homeopátiás gyógyszerek; növényi gyógyszerek; táplálékkiegészítők

 és diétás készítmények; vitaminok és vitamin-készítmények.

 35    Gyógyszerekkel és természetes gyógykészítményekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

online rendelési szolgáltatások; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; szépségápolási cikkek, kozmetikumok

értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; táplálékkiegészítőkkel és diétás

készítményekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; testápolási, kozmetikai és szépségápolási

 készítményekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00544

 ( 220 ) 2017.02.16.

 ( 731 )  Anschau David, Budapest (HU)

  
( 546 )
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 ( 511 )   35    Hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési idő kölcsönzése; reklámozás.

 38    Video on-demand közvetítések; nagysebességű adatátvitel; telekommunikációs csatlakozások biztosítása

 egy globális számítógépes hálózathoz.

  45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 17 00550

 ( 220 ) 2017.02.20.

 ( 731 )  PANDASMUKK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00551

 ( 220 ) 2017.02.20.

 ( 731 )  Engler Mihály János, Budapest (HU)

 Klászné Margittai Adrien, Érd (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   20    Képkeretek, képkeretek díszítő lécei, tükrök.

  25    Hónalj betétek, izzadság felfogó párnák hónaljba.

  28    Karácsonyfadíszek, illatosított karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 17 00553

 ( 220 ) 2017.02.20.

 ( 731 )  Riskcover Hungary Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

  42    Számítógépprogramok kidolgozása; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 210 ) M 17 00554

 ( 220 ) 2017.02.20.

 ( 731 )  dr. Kelemen Örkény, Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás; tréning; készségfejlesztés; ismerkedési gyakorlatok és technikák; udvarlási gyakorlatok és

technikák; coaching; élő előadások bemutatása; gyakorlati képzé (szemléltetés); klubszolgáltatások (szórakoztatás

vagy oktatás); mentorálás; show-műsorok; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése;

 szórakoztatás.

  44    Terápiás szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások; párkapcsolati terápia.

 45    Társkereső klubok; társas kíséret; közvetítés (személyek közötti vitákban); párkapcsolati konfliktusok
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kezelése; lelki segítségnyújtás; önbizalomnövelés; házasságközvetítő irodák; párkapcsolat megtartásának és

 elmélyítésének elősegítése.

 ( 210 ) M 17 00562

 ( 220 ) 2017.02.17.

 ( 731 )  Flyerbox Media Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Keszthely (HU)

 ( 740 )  Dr. Benn András Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészeknek és rajzolóknak; ecsetek;

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok bevonáshoz és csomagoláshoz; nyomdai

 betűkészletek és nyomóformák.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 17 00662

 ( 220 ) 2017.02.24.

 ( 731 )  Flyerbox Media Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Keszthely (HU)

 ( 740 )  Dr. Benn András Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SZEZON

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészeknek és rajzolóknak; ecsetek;

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok bevonáshoz és csomagoláshoz; nyomdai

 betűkészletek és nyomóformák.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 17 00670

 ( 220 ) 2017.02.27.

 ( 731 )  Gazdafi-Electronic Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  ifj. Gazdafi István, Miskolc

  

( 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).

 11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

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

 ( 210 ) M 17 00674

 ( 220 ) 2017.02.27.

 ( 731 )  ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Borbély Magdolna Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   11    Biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez.

 35    Földgáz kereskedelem, CNG autógázforgalmazás, kereskedelem, villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás

 és víz, csatornázás kereskedelme.

  36    Pénzügyi termékekkel kapcsolatos pénzügyi ügynöki tevékenység, energetika, beruházások (pénzügyi).

 37    Földgáz egyetemes szolgáltatás (kitermelés); energetika, beruházások (műszaki üzembe helyezés); gázőrzők

karbantartási termékkel kapcsolatos gázvezeték és gázfogyasztó berendezések szerelése, karbantartása;

 gázszolgáltatás, a gázszolgáltatáshoz szükséges cső(táv) vezetékek felszerelése és karbantartása.

 39    Energiaelosztás, gázszolgáltatás, földgáz egyetemes szolgáltatás (elosztás), villamosenergia-, távhő-,

 hulladékszállítás és csatornázási közszolgálati szolgáltatás, vízszolgáltatás.

 40    Földgáz, villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás és víz, csatornázási közszolgálati egyetemes

 szolgáltatás(feldolgozás).

 42    Műszaki szakértői tevékenység a gázszolgáltatás és villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás és víz,

 csatornázási közszolgálati szolgáltatás területén.

 ( 210 ) M 17 00675

 ( 220 ) 2017.02.27.

 ( 731 )  ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Borbély Magdolna Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez.

 35    Földgáz kereskedelem, CNG autógázforgalmazás, kereskedelem, villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás

 és víz, csatornázás kereskedelme.

  36    Pénzügyi termékekkel kapcsolatos pénzügyi ügynöki tevékenység, energetika, beruházások (pénzügyi).

 37    Földgáz egyetemes szolgáltatás (kitermelés); energetika, beruházások (műszaki üzembe helyezés); gázőrzők

karbantartási termékkel kapcsolatos gázvezeték és gázfogyasztó berendezések szerelése, karbantartása;

 gázszolgáltatás, a gázszolgáltatáshoz szükséges cső(táv) vezetékek felszerelése és karbantartása.

 39    Energiaelosztás, gázszolgáltatás, földgáz egyetemes szolgáltatás (elosztás), villamosenergia-, távhő-,

 hulladékszállítás és csatornázási közszolgálati szolgáltatás, vízszolgáltatás.

 40    Földgáz, villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás és víz, csatornázási közszolgálati egyetemes

 szolgáltatás(feldolgozás).

 42    Műszaki szakértői tevékenység a gázszolgáltatás és villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás és víz,

 csatornázási közszolgálati szolgáltatás területén.

 ( 210 ) M 17 00684

 ( 220 ) 2017.02.28.

 ( 731 )  Döbrösy Levente, Budapest (HU)

 Élő Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 ) DOPE

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00771

 ( 220 ) 2017.03.07.

 ( 731 )  KAV Hungária Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; ajtók és ablakok fémből; fém árnyékolók; előtetők fémből; fém szúnyoghálók;

 ablakredőnyök, zsaluk fémből és mindezek részei és tartozékai.

  17    Tömítő és szigetelőanyagok; ablakütközők gumiból; ajtókitámasztók gumiból.

 19    Műanyag építőanyagok; üveg építőanyagok; nem fém építőanyagok; ablakok; ajtók; árnyékolók;

 szúnyoghálók; ablakredőnyök, zsaluk, és mindezek részei és tartozékai.

  20    Fából, szintetikus anyagokból és nem fémből készült ajtó és ablak tartozékok; beltéri rolók, redőnyök.

 35    Építőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos

 kereskedelmi tanácsadás ablak és ajtó gyártó- és kereskedelmi üzem részére.

 37    Építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;

 ablakok és ajtók beszerelése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások, vizuális

 szórakoztatás szervezése.

 42    Mérnöki munkák; mérnöki tervezés és konzultáció; mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia

területén; technológiával kapcsolatos szakértői vélemények szolgáltatása; építészeti tervezési szolgáltatások; ipari

formatervezés; belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás; tudományos és

technológiai szolgáltatások; kutatási szolgáltatások; építési kutatási szolgáltatások; ipari kutatási szolgáltatások;

 ipari fejlesztési szolgáltatások; tanácsadás és tervezés ajtó és ablakrendszerek kifejlesztése során.

  45    Licensz szolgáltatások; technológia licenszelése; szellemi tulajdon használatának engedélyezése.

 ( 210 ) M 17 00774

 ( 220 ) 2017.03.08.

 ( 731 )  Corten Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; ingatlanügyletek.

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

 szolgáltatás).

  41    Épületek üzemeltetése; létesítmény gazdálkodás.

 ( 210 ) M 17 00914

 ( 220 ) 2017.03.21.

 ( 731 )  Vidal Next Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegybíró Ágnes, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  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).

 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 01044

 ( 220 ) 2017.03.30.

 ( 731 )  "BORPALOTA" Borászati és Borforgalmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hauck Arvid, Budapest
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 ( 541 ) BORPALOTA

 ( 511 )   32    Mustok, szőlőmust, gyümölcslevek.

  33    Almabor, borok, pezsgők, égetett szeszes italok.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, szállodai szolgáltatások,

 vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 01045

 ( 220 ) 2017.03.30.

 ( 731 )  "BORPALOTA" Borászati és Borforgalmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hauck Arvid, Budapest

 ( 541 ) ZSIZSI

 ( 511 )   32    Mustok, szőlőmust, gyümölcslevek.

  33    Almabor, borok, pezsgők, égetett szeszes italok.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, szállodai szolgáltatások,

 vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 01298

 ( 220 ) 2017.04.20.

 ( 731 )  Martos Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Cserichné dr. Gyovai Judit, Sopron

 ( 541 ) Gift Max

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

 ( 210 ) M 17 01299

 ( 220 ) 2017.04.20.

 ( 731 )  Martos Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Cserichné dr. Gyovai Judit, Sopron

 ( 541 ) Gift Mix

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

 ( 210 ) M 17 01301

 ( 220 ) 2017.04.20.

 ( 731 )  Martos Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Cserichné dr. Gyovai Judit, Sopron

 ( 541 ) PresenTex

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

 ( 210 ) M 17 01399

 ( 220 ) 2017.04.28.

 ( 731 )  Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., Karlsruhe (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ringoba

 ( 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

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

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

 ( 210 ) M 17 01567
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 ( 220 ) 2017.05.12.

 ( 731 )  Budapesti Elektromos Művek Nyrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kalló Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Tromos

 ( 511 )  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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

A rovat 40 darab közlést tartalmaz.
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