
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 12 01669

 ( 220 ) 2012.05.17.

 ( 731 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington, Delaware (US)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Champions of Play

 ( 511 )   36    Sport- és kulturális tevékenységek és események szponzorálása.

  41    Szórakoztató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 04389

 ( 220 ) 2012.11.29.

 ( 731 )  GALENUS Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Magdolna, Dr. Horváth Magdolna Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Fényképek, folyóiratok, könyvek, naptárak, plakátok,falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,

 oktatási eszközök (készülékek kivételével).

 35    Árubemutatás, áruminták terjesztése, reklámdokumentáció készítése és reklámdokumentáció rendezése,

hirdetés, hirdetési oldalak készítése, hirdető ügynökségek, kereskedelmi információs ügynökségek,

hirdetőtáblák-, reklámanyagok kölcsönzése, piackutatás,plakáthirdetés, rádiós-, televíziós reklám, reklámújság,

 statisztikai tájékoztatás, áruminták-, reklámanyagok-, röpiratok-, prospektusok-és nyomtatványok terjesztése.

 41    Élő előadások bemutatása, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

lebonyolítása, lap- és könyvszerkesztés, könyvkiadás, műsorszerkesztés (rádió és televízió, valamint mindennemű

 hang- és képhordozó eszközön megjelenő műsor),kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 13 00459

 ( 220 ) 2013.02.20.

 ( 731 )  Játék-Mester Közhasznú Alapítvány, Sarud (HU)

 ( 541 ) Matula - Ökotábor és erdei iskola "A lapjával húz, az élivel meg kormányoz..."

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); szórakoztatás.

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 13 00543

 ( 220 ) 2013.02.28.

 ( 731 )  Hőstop-Plastika Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HŐSTOP

 ( 511 )   17    Szigetelő PVC függönyök, szalagok, táblák, lemezek, lengőajtók, hegesztő- és védőfüggönyök.
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 ( 210 ) M 13 00623

 ( 220 ) 2013.03.07.

 ( 731 )  Antenna Hungária Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mándi Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 13 00730

 ( 220 ) 2013.03.19.

 ( 731 )  Kökényesi Gergő, Budapest (HU)

 Pósch Tamás, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; lisztek és más gabonakészítmények; cukor, méz, élesztő,

 sütőporok; só; mustár; ecet, fűszerek.

  31    Gabonamagvak, friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok.

 ( 210 ) M 13 01043

 ( 220 ) 2013.04.18.

 ( 731 )  P+K TEX Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) DOMINIC

 ( 511 )   14    Mandzsettagombok; nyakkendőtűk.

  25    Ruházati cikkek, cipők.

 ( 210 ) M 13 01202

 ( 220 ) 2013.05.06.

 ( 731 )  Tudatos Lépés Kft., Pápa (HU)

 ( 541 ) Tudatos Szülők Lapja - A gyermeknevelés magazinja

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, magazinok, időszaki lapok, tanítási és oktatási anyagok

 (készülékek kivételével).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nyomtatványok kiadása, szerkesztése; lapok, magazinok kiadása, szerkesztése (online is); lapok kiadásához

kapcsolódó szaktanácsadói, tanfolyami szolgáltatások; magazinnal kapcsolatos előadások, klubok, kiállítások

 szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 13 01389

 ( 220 ) 2013.05.16.
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 ( 731 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 8    Aprópénzgyűjtők, aprópénztálcák; borotvafenő szíjak; borotvapengék; borotvatokok; bőrcsipeszek; bújtató

árak; élezőeszközök; kardhüvelyek; kardok; körömcsipeszek; körömreszelők; manikűrkészletek;

menetjegy-lyukasztó eszközök; mérőszalagok;pedikűrkészletek; pengeélező eszközök; pengék; piszkavasak;

 reszelők; szablyák.

9    Adatfeldolgozó készülékek; állványok fényképezőgépekhez; anyagvizsgáló készülékek és gépek;

audiovizuális tanítási eszközök; bélyegzőórák; bérmentesítést ellenőrző készülékek; CD-ROM (kompakt)

lemezek; chipek [integrált áramkörök]; cvikkertokok; csengők;csíptetők, cvikkerek; csatolók [adatfeldolgozó

berendezés]; csuklótámasz számítógéphez; detektorok; diagnosztikai készülékek, nem gyógyászati használatra;

diapozitív keretezőgépek; diapozitívok; diavetítők; diffrakciós készülékek [mikroszkópia];diktafonok;

dinamométerek, rugós erőmérők; díszítő mágnesek; DNS-chipek; dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos

csatlakozások; DVD-lejátszók; digitális képkeretek; egér [informatikai]; egér-alátétek; elektronikus címkék

árukhoz; elektronikushatáridőnaplók; elektronikus hirdetőtáblák; elektronikus jeladók; elektronikus közlemények

[letölthető]; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, elektromos; ellenőrzőberendezések, elektromos;

ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati használatra; erősítők;exponált filmek; fax-berendezések; fejhallgatók;

fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; fénycsövek reklámcélokra; fényelemek; fényemittáló diódák

[LED-ek]; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképezőgépek; fényképészeti képkeresők, irányzóbeállítók;

fénymásoló gépek; fénymérők; fénymérők, megvilágításmérők; fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök;

fénytávíró készülékek; filmkamerák; filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök;

foglalatok cvikkerekhez[orrcsíptetőkhöz]; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszám-szabályozók

1emezjátszókhoz; fotómásolatok szárítására szolgáló készülékek; fotómásolatok tükörfényezésére szolgáló

készülékek; frekvenciamérők; függőónok; füstjelző berendezések; geodéziaiműszerek és készülékek; GPS

készülékek; gyűjtőlencsék, kondenzorlencsék; hajlékony (floppy) lemezek; hamispénz-vizsgálóberendezések;

hangátviteli készülékek; hangfelvevő készülékek; hangfelvételhordozók; hanglemezek; hangrögzítő

szalagok;hangszóródobozok; hangszórók, hangosbemondók; hangvezetők; hangvisszaadó készülékek; háromlábú

állványok fényképezőgépekhez; hologramok; homokórák; hordozható médialejátszók; hordozható telefonok;

hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelzők;időregisztráló készülékek; interfészek [informatika];

intermedierek [fényképészet]; iránytűk, karkötők (mágneses személyazonosító); kazetta lejátszók; kábelek,

elektromos; keretek diapozitívekhez; kéknyomatos másológépek; képernyők fotogravűrhöz;képtávíró készülékek;

kézi adó-vevők; kihangosító készülékek telefonokhoz; koaxiális kábelek; kódolt mágneskártyák; kompakt (CD)

lemezjátszók; kompakt lemezek [audio-video]; kompaszok [mérőműszerek]; kontaktlencse tartók;

könyvelőgépek; laptopszámítógépek; lemágnesező készülékek magnetofonszalagokhoz; lemezadagolók, juke

boxok [informatika]; lemezjátszók; lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsék csillagfényképezéshez

(asztrofotográfiához); letölthető képfájlok; letölthető zenei fájlok;levélmérlegek; logarlécek; lombikállványok,

retortaállványok; lyukkártyás irodagépek; laptop táskák; laptop tokok; magnetofonfej-tisztító szalagok;

magnetofonok; magnetofonszalagok; mágnesek; mágneses adathordozók; mágneses kódolók;

mágnesesszemélyazonosító karkötők; mágneslemezek; mágnesszalag-egységek [informatika]; mechanikus

cégtáblák, cégérek; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek;

mérőasztalok [geodézia]; mérőberendezések, mérőműszerek;mikrofonok; mikroprocesszorok; mikroszkópok;

modemek; manitorok [számítógéphardver]; monitorok [számítógépprogramok]; műholdas navigációs készülékek;

nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika]; navigációs eszközök; nehezékek

világítókészülékekhez; noteszgépek, notebookok; nyomtatók számítógépekhez; objektívek, lencsék [optika];

öblítő edények [fényképészet]; oktatási készülékek; összeadógépek; összeadóművek, számlálók; olvasóegységek
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[informatika]; operációs rendszerekszámítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; pendrájvok

[USB]; pénzszámláló és osztályozó gépek; scannerek, optikai letapogatók [informatika]; szögmérők

[mérőműszerek]; szövegszerkesztő gépek; szünetmentes áramforrások; telefonüzenetrögzítők; telefonhallgatók;

telefonkészülékek; tükrök [optika]; vetítőgépek; vetítővásznak; vetítővásznak [fényképészet]; vevőkészülékek

(audio-, video-); videokamerák; videomagnók, képmagnók; vonalkód leolvasók; vonalzók

 [mérőeszközök];zsebkalkulátorok.

 16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;

írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);

 csomagolásra szolgáló műanyagok; klisék.

 ( 210 ) M 13 01399

 ( 220 ) 2013.05.22.

 ( 731 )  INTELLI FAIR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Dobrossy István, Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Corretti

 ( 511 )   29    Tejes italok, amelyeknek a fő alkotórésze tejszármazék.

 30    Kávé-, tea-, kakaó- és cukor alapú porkészítmények, fagylaltok és fagylaltporok, sütőpor, pudingporok,

 hidegkrém porok, habporok.

  32    Italporok (jeges kávé, jeges tea, turmix, gyümölcsízesítésű).

 ( 210 ) M 13 01647

 ( 220 ) 2013.06.10.

 ( 731 )  Czinkóczky Implant Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) "A mosoly nem csak esztétikai élmény. A mosoly hatalom! Éljen vele"

 ( 511 )   41    Oktatás; oktási tárgyú információk.

  44    Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; fogászat; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 01648

 ( 220 ) 2013.06.10.

 ( 731 )  Czinkóczky Implant Központ Kft. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás; oktatási tárgyú információ.

  44    Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; fogászat; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 01654

 ( 220 ) 2013.06.11.

 ( 731 )  Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Dreher Winter Moment

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 13 01655

 ( 220 ) 2013.06.11.
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 ( 731 )  Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Dreher Summer Moment

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 13 01742

 ( 220 ) 2013.06.17.

 ( 731 )  Kőmezei Rezső, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Likőrök.

  35    Likőrök kis- és nagykereskedelme, forgalmazása.

 ( 210 ) M 13 01744

 ( 220 ) 2013.06.17.

 ( 731 )  BALATONTOURIST Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft., Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodaimunkák; könyvelés; piackutatás;

reklámanyagok /röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták/ terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

 szállodai üzletvezetés.

 39    Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés; helyfoglalás szállítással kapcsolatban;

 helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; parkolási szolgáltatások.

 43    Vendéglátás /élelmezés/ időleges szállásadás; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban;

hordozható épületek bérlete; motelek; panziók; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása /időleges/;

szállásügynökségek /szállodák, panziók/; szállodaiszolgáltatások; táborhelyek hasznosítása; üdülőtáborok

 szolgáltatásai /szállásadás/.

 ( 210 ) M 13 01752

 ( 220 ) 2013.06.19.

 ( 731 )  Chello Central Europe Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Deli Viktória, Dr. Deli Viktóri Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TRASH TALK

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

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

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, kivéve a promóciós
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 tevékenységet.

 38    Távközlés, televíziós műsorszolgáltatás, televíziós műsor és csatorna sugárzása, televíziós és kábeltelevíziós

 műsorszórás, műholdas átvitel.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, televíziós szórakoztatás,

filmstúdiók, filmgyártás, mozifilmek kölcsönzése, televízióprogramok készítése, televíziós programok

 összeállítása; szinkronizálás, videofilm-gyártás.

 ( 210 ) M 13 01780

 ( 220 ) 2013.06.20.

 ( 731 )  Kovács Tibor, Esztergom (HU)

 ( 541 ) NOPALEA

 ( 511 ) 3    Kozmetikai készítmények, fog- és szájápoló szerek, szappanok, testápolók, arc- és kézkrémek, körömlakkok,

 hajápolók, olajok, bőrvédők, napozószerek, rúzsok, dezodorok, sminkek, gyanták, intim mosakodószerek.

 5    Étrend kiegészítők, gyógyhatású készítmények, bébiételek, fürdősók, gyógycukor, gyógytea.

 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)

 energiaitalok.

 ( 210 ) M 13 01793

 ( 220 ) 2013.06.21.

 ( 731 )  Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) IRON SKIRT

 ( 511 )  33    Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszes

 italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likőrök, lőre, csiger, szeszes italok, vodka, whisky.

 ( 210 ) M 13 01794

 ( 220 ) 2013.06.21.

 ( 731 )  Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) BLACK SHEPHERD

 ( 511 )   33    Whisky.

 ( 210 ) M 13 01826

 ( 220 ) 2013.06.26.

 ( 731 )  CANASWISS Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) VIGOR

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; bakteriológiai

készítmények nem gyógyászati vagy állatgyógyászati; baktériumkészítmények nem gyógyászati vagy

állatgyógyászati használatra; sók [vegyi termékek]; vegyikatalizátorok; biokatalizátorok; biológiai aktiválószerek;

biológiai készítmények, nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra; vegyületek a biológiai

szennyvíz-kezeléshez; biológiai aktiválószerek emésztőtartályok és szeptikus tartályoktisztítására és

 karbantartására; biológiai készítmények szeptikus tartályok aktiválására.

 ( 210 ) M 13 01827

 ( 220 ) 2013.06.26.

 ( 731 )  dr. Szalay Vikor, Tiszafüred (HU)

 ( 541 ) Dr. Szalay Oxigén

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

 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 210 ) M 13 01832

 ( 220 ) 2013.06.27.

 ( 731 )  MEDIVIA Kft., Hódmezővásárhely (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

 és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek; útjelzők fémből, nem világítóak és nem mechanikusak.

 16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;

írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);

csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; poszterek;

 prospektusok.

 19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből; fényvisszaverő útburkolatok; világító útburkolatok.

 ( 210 ) M 13 01834

 ( 220 ) 2013.06.27.

 ( 731 )  ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt., Pomáz (HU)

 ( 740 )  dr. Harsányi Gábor, Harsányi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 13 01845

 ( 220 ) 2013.06.28.

 ( 731 )  Lin Lianfen, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

 lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 13 01847

 ( 220 ) 2013.06.28.

 ( 731 )  MEGATHERM Kereskedelmi Kft., Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Testnevelési és sportcikkek; lapsúlyos erőfejlesztő gépek; tárcsasúlyos erőfejlesztő gépek; súlyzó rudak;
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súlyzó tárcsák; funkcionális tréner; hasizom-erősítő eszközök; különböző ülő- és fekvőpadok erőfejlesztéshez;

funkcionális tréning eszközök; állóedzőkerékpárok; eszközök testgyakorláshoz; expanderek; homokzsákok; övek

 súlyemelőknek; súlyzók; testépítő felszerelések; görgők, edző.

 ( 210 ) M 13 01854

 ( 220 ) 2013.06.28.

 ( 731 )  PENTA-VÍZ Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Imre, dr. Balázs Imre Ügyvédi Iroda, Békéscsaba

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Vizek (italok).

 ( 210 ) M 13 01867

 ( 220 ) 2013.06.28.

 ( 731 )  Balogh Ádám 25%, Budapest (HU)

 Tóth Gergely 25%, Budapest (HU)

 4BRO HUNGARY Kft. 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bolberitz Kristóf ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, diszkók szolgáltatásai,

fogadások tervezése [szórakoztatás], klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], show-műsorok,

 show-műsorok szervezése [impresszáriókszolgáltatásai], szórakoztatás, zene összeállítása, zenei produkciók.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás, bár szolgáltatások, rendezvényhez termek kölcsönzése,

 vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 13 01879

 ( 220 ) 2013.07.02.

 ( 731 )  Energiaital Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek, vizek.

  35    Ásványvizekkel és vizekkel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek; reklámozás és marketing.

 41    Ásványvizekkel és vizzel kapcsolatos sport- és kulturális rendezvények, valamint sport versenyek

 szervezése.

 ( 210 ) M 13 01882

 ( 220 ) 2013.07.02.

 ( 731 )  Római Fontana Kft., Budapest (HU)

  

( 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 (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 13 01888

 ( 220 ) 2013.07.01.

 ( 731 )  Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban;

kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek;önkiszolgáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek

 kölcsönzése; szállodai szolgáltatások;vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 13 01893

 ( 220 ) 2013.07.02.
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 ( 731 )  BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)

 ( 740 )  dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) CSIGA

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermék; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 13 01900

 ( 220 ) 2013.07.02.

 ( 731 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

 parányok.

 ( 210 ) M 13 01901

 ( 220 ) 2013.07.02.

 ( 731 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

 parányok.

 ( 210 ) M 13 01942

 ( 220 ) 2013.07.08.

 ( 731 )  Fashion One Television LLC., Miami Beach FL (US)

 ( 740 )  dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   38    Televízióműsorok közvetítése.

 ( 210 ) M 13 01944

 ( 220 ) 2013.07.08.

 ( 731 )  Universal Protein Supplements Corporation DBA Universal Nutrition, New Brunswick, New Jersey (US)

 ( 300 )  85/817,659 2013.01.08. US

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  5    Tápanyag adalékok emberi felhasználásra.

 25    Ruházat, kalapok, sapkák, női alsónadrágok, topok, sortok, alsónadrágok, ingek, izzadságfelszívó ingek,

 izzadságfelszívó alsónadrágok, izzadságfelszívó sortok, izzadságfelszívó dzsekik.

  35    Egészségügyi és diétához kapcsolódó termékek on-line kiskereskedelmi szolgáltatása.

 ( 210 ) M 13 01947

 ( 220 ) 2013.07.09.

 ( 731 )  Gyurta Dániel, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bajáky Tamás, Bajáky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01949

 ( 220 ) 2013.07.09.

 ( 731 )  EMPRIKOV Kft., Hévíz (HU)

 ( 740 )  dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Friss és fagyasztott hús, hal-, baromfi-, tőkehús, vadhús, húskivonatok, húskészítmények, feldolgozott

 hústermékek.

 35    Reklámozás; hústermékek, húskészítmények, húskivonatok kis-, és nagykereskedelme; egyéb kereskedelmi

 ügyletek.

  40    Húskészítmények feldolgozása, tartósítása, füstölése.

 ( 210 ) M 13 01952

 ( 220 ) 2013.07.09.

 ( 731 )  Merczel Mónika, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kővári Borbála, Budapest

 ( 541 ) HERMER

 ( 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
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 szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 13 01957

 ( 220 ) 2013.07.10.

 ( 731 )  PATINVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Fürjes Zoltán, PRINCZINGER és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44    Állatgyógyászati szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek

 elkészítése]; gyógyszerészeti tanácsadás.

 ( 210 ) M 13 01958

 ( 220 ) 2013.07.10.

 ( 731 )  ABOLUO Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Warrior SINCE 1935

 ( 511 )   25    Cipők, sportcipők, tornacipők, bakancsok, csizmák.

 ( 210 ) M 13 01960

 ( 220 ) 2013.07.10.

 ( 731 )  Juhász Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adóbevallások elkészítése,

bérszámfejtés; konzultáció személyzeti kérdésekben; könyvelés; könyvvizsgálat; outsourcing-szolgáltatások;

piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás;segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben;

üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési ésüzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési

 tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

 36    Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek; adóval kapcsolatos becslések; ingatlankezelés, ingatlanok

 értékbecslése; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás.

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 01962

 ( 220 ) 2013.07.10.

 ( 731 )  HSA Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Helmeczi András, Debrecen
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( 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).

 ( 210 ) M 13 01963

 ( 220 ) 2013.07.10.

 ( 731 )  CARNIVON Kft., Kerepes (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

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

 ( 210 ) M 13 01976

 ( 220 ) 2013.07.11.

 ( 731 )  QRG Enterprises Ltd., Delhi (IN)

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

  ( 591 )

 ( 511 ) 7    A világítástechnikai iparhoz használatos gépek és gépalkatrészek; gépek elektromos lámpák és elektromos

világító berendezések gyártásához; gépek üveg mechanikai kezelésére és megmunkálására; gépek és

szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorokkivételével); indítók és ventillátorok motorokhoz; ipari

ellenőrző berendezések gépekhez; motorok; tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek

céljára készültek kivételével); elektromos generátorok és elektromos motorok; pumpák,motorok és hidraulikus

vagy pneumatikus ellenőrző eszközök fűtő-, hűtő-, szárító, szellőztető- és légkondicionáló berendezésekhez és

eszközökhöz, valamint vízszolgáltató berendezésekhez; vasalógépek; keverők; darálók; vágók; keverőgépek; az

 előbbiekbenfelsorolt áruk alkatrészei.

 ( 210 ) M 13 02057

 ( 220 ) 2013.07.17.

 ( 731 )  Lengvárszky Szabolcs 45%, Pécs (HU)

 RG-NetWorks Kft. 10%, Budapest (HU)

 Herbály István 45%, Hosszúhetény (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 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 szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02059
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 ( 220 ) 2013.07.17.

 ( 731 )  Sweet-Line 98 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Zajdó Zsolt, dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

  
( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi 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 (azosztály 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02072

 ( 220 ) 2013.07.18.

 ( 731 )  Aboluo Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Cipők, lábbelik, csizma.

 ( 210 ) M 13 02082

 ( 220 ) 2013.07.19.

 ( 731 )  Extended Warranty Service Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sass Attila, Dr. Sass Ügyvédi Iroda, Piliscsaba

  

( 546 )

 ( 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).

 ( 210 ) M 13 02084

 ( 220 ) 2013.07.19.

 ( 731 )  Szép Anita, Lepsény (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Matricák, szórólapok, plakátok, bélyegzők, pecsétek.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02087
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 ( 220 ) 2013.07.22.

 ( 731 )  Coopinter Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Müller Tibor, Budajenő

 ( 541 ) CUKORCIROK=ZÖLD VEGYIPAR, ZÖLD ENERGETIKA, ÉLHETŐBB JÖVŐ

 ( 511 )  1    Cukorcirok alapú tüzelési célú pelletek, brikettek, cukorcirok bagasz.

 4    Cukorcirok alapú vegyipari termékek (pl. tejsav, felületaktív anyagok).

 ( 210 ) M 13 02088

 ( 220 ) 2013.07.22.

 ( 731 )  Coopinter Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Müller Tibor, Budajenő

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Cukorcirok alapú vegyipari termékek (pl. tejsav, felületaktív anyagok).

 4    Cukorcirok alapú tüzelési pelletek, brikettek, cukorcirok bagasz.

  44    Mezőgazdasági szolgáltatások, cukorcirok termesztési tanácsadás.

 ( 210 ) M 13 02089

 ( 220 ) 2013.07.22.

 ( 731 )  Coopinter Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Müller Tibor, Budajenő

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Cukorcirok alapú vegyipari termékek (pl. tejsav, felületaktív anyagok).

 4    Cukorcirok alapú tüzelési pelletek, brikettek, cukorcirok bagasz.

  44    Mezőgazdasági szolgáltatások, cukorcirok termesztési tanácsadás.

 ( 210 ) M 13 02149

 ( 220 ) 2013.07.25.

 ( 731 )  "ALKALMAZÁS FEJLESZTÉSI FÓRUM" Szolgáltató, Kereskedelmi és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barborják Zoltán, Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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 szereplővalamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02151

 ( 220 ) 2013.07.25.
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 ( 731 )  Mobile Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barborják Zoltán, Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  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 szereplővalamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02157

 ( 220 ) 2013.07.26.

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

 ( 740 )  dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

 diétás anyagok gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 13 02158

 ( 220 ) 2013.07.26.

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

 ( 740 )  dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) herbavis

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

 diétás anyagok gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 13 02167

 ( 220 ) 2013.07.26.

 ( 731 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02169

 ( 220 ) 2013.07.26.

 ( 731 )  Dobrocsi Zsolt 100%, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) DRD-Software

 ( 511 )  9    Számítógépes program és szoftver, számítógép perifériák.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, információ-technológia [IT] tanácsadó

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 02170

 ( 220 ) 2013.07.29.

 ( 731 )  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Nemes Dénes, Márton & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

   

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi és higiéniai szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 13 02173

 ( 220 ) 2013.07.29.

 ( 731 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 740 )  dr. Csere Sylvia, dr. Csere Sylvia Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; élesztő, sütőporok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 13 02174

 ( 220 ) 2013.07.29.

 ( 731 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 740 )  dr. Csere Sylvia, dr. Csere Sylvia Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; élesztő, sütőporok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 13 02178

 ( 220 ) 2013.07.29.

 ( 731 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest, (HU)

 ( 740 )  Dr. Gaál Judit,Gaál Ügyvédi Iroda, 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).

 ( 210 ) M 13 02179

 ( 220 ) 2013.07.29.

 ( 731 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest, (HU)

 ( 740 )  Dr. Gaál Judit,Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02183

 ( 220 ) 2013.07.30.

 ( 731 )  Optimal-Management Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gál Enikő ügyvéd, Dr. Gál Enikő Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 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).

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) munkaerő-toborzás; pályázatírás; pályázati tanácsadás; üzletviteli

 tanácsadás.

 ( 210 ) M 13 02193

 ( 220 ) 2013.07.31.

 ( 731 )  SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Nálunk így tejes az élet!

 ( 511 )  29    Tej és tejtermékek, ízesített tejek, ízesített tejtermékek, tejes desszertek, tejből vagy tejtermékből készült

italok, tej alapú italok, fagyasztott tejtermékek, sajtok, sajtkészítmények, desszert jellegű sajtkészítmények, túró,

 túró készítmények, ésezek ízesített változatai, túródesszertek.

 30    Kávé, kakaó, csokoládébevonat, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; ostyák,

sütemények, tészták, mindezek sima és/vagy bevont és/vagy töltött és/vagy ízesített termékek, fagylaltok,

jégkrémek, fagyasztott krémek; vaníliás krémek,pudingok; tej alapú pépek; édesített desszert jellegű

 készítmények.

 ( 210 ) M 13 02260

 ( 220 ) 2013.08.07.

 ( 731 )  Hintalan László János, Keszthely (HU)

 ( 541 ) ÉLETISKOLA

 ( 511 )  41    Nevelés-oktatás, szakmai képzés; kulturális tevékenység; alkotó műhelyek szervezése; gyakorlati képzés;

 könyvkiadás.

 ( 210 ) M 13 02273

 ( 220 ) 2013.08.08.

 ( 731 )  UNIFORMA Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) BOGLÁRKA SZALON

 ( 511 )   35    Esküvői ruhák és kellékek eladása.

  45    Ruhakölcsönzés, esküvői ruhakölcsönzés.

 ( 210 ) M 13 02274

 ( 220 ) 2013.08.08.

 ( 731 )  Koin Finances Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács Balázs, Budapest
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( 546 )

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

ügyletekről, eladási propaganda mások számára, információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás],

információk számítógépes adatbázisokbavaló rendezése, információknak, számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, reklámozás, üzleti információk, gazdasági

előrejelzések, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, outsourcing szolgáltatások[üzleti segítségnyújtás], piaci

 tanulmányok.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek finanszírozási szolgáltatások, információk

nyújtása biztosítási ügyekben, alkuszi/ügynöki tevékenység, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi

 menedzsment,pénzügyi tanácsadás.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép programok

adatainak és adatoknak az átalakítása,számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerűsítése,

 számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 210 ) M 13 02275

 ( 220 ) 2013.08.08.

 ( 731 )  Koin Finances Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács Balázs, Budapest

 ( 541 ) Koin

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

ügyletekről, eladási propaganda mások számára, információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás],

információk számítógépes adatbázisokbavaló rendezése, információknak, számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, reklámozás, üzleti információk, gazdasági

előrejelzések, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, outsourcing szolgáltatások[üzleti segítségnyújtás], piaci

 tanulmányok.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek finanszírozási szolgáltatások, információk

nyújtása biztosítási ügyekben, alkuszi/ügynöki tevékenység, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi

 menedzsment,pénzügyi tanácsadás.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép programok

adatainak és adatoknak az átalakítása,számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerűsítése,

 számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 210 ) M 13 02291

 ( 220 ) 2013.08.09.

 ( 731 )  ZS-VILL Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) ZS-VILL

 ( 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, digitálisrögzítésű média; szerkezetek

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

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

 valamennyiáru).

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

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

 szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 13 02327

 ( 220 ) 2013.08.14.

 ( 731 )  Kriston László, Füzesabony (HU)

 Komlósi Marianna, Tenk (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás; étel házhozszállítása.

  43    Vendéglátóipar; kantin, büfé, étkezde; önkiszolgáló éttermek; bár; éttermek; gyorséttermek; kávéházak.

 ( 210 ) M 13 02338

 ( 220 ) 2013.08.16.

 ( 731 )  COLLATINUS Informatikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mátyás Péter, Mátyás Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés (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 szereplővalamennyi 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 valamennyiszolgáltatás); elveszett tárgy megtalálója és tuladonosa közötti kapcsolatfelvételt

 elősegítő szolgáltatás.

 ( 210 ) M 13 02374

 ( 220 ) 2013.08.22.

 ( 731 )  Rózsa Balázs, Üröm (HU)

 ( 541 ) Cybergastro

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi 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 (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02376

 ( 220 ) 2013.08.22.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját

maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 210 ) M 13 02377

 ( 220 ) 2013.08.22.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BRIGHT MINT

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját

maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 210 ) M 13 02382

 ( 220 ) 2013.08.22.

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

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) VittiBoo

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 210 ) M 13 02446

 ( 220 ) 2013.08.27.

 ( 731 )  Omega-Vet Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EBCSONT BEFORR

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

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők

állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok;fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények;

 gombaölő szerek (fungicidek).

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis és

 nagykereskedelme.

 44    Állatgyógyászati szolgáltatások, állatkozmetika, állatok ápolása, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások

 állatok részére.

 ( 210 ) M 13 02449

 ( 220 ) 2013.08.27.

 ( 731 )  Kossuth Kiadó ZRt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Cultiris

 ( 511 )  35    Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; számítógépes
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 nyilvántartások kezelése; számlázás; vásárlásimegrendelések ügyintézése.

 38    Digitális fájlok továbbítása; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével.

  45    Szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licencia]; szerzői jogok kezelése.

 ( 210 ) M 13 02473

 ( 220 ) 2013.08.28.

 ( 731 )  Meteor CEE Kft., Tárnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátoredények; akkumulátorok, elektromos.

 ( 210 ) M 13 02606

 ( 220 ) 2013.09.11.

 ( 731 )  Medico Uno Worldwide (Ciprus) Limited, Larnaca, Cyprus (CY)

 ( 740 )  dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TAISA

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 13 02607

 ( 220 ) 2013.09.11.

 ( 731 )  Medico Uno Worldwide (Ciprus) Limited, Larnaca, Cyprus (CY)

 ( 740 )  dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) STODETTE

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 13 02635

 ( 220 ) 2013.09.12.

 ( 731 )  Kustánczi Linda Lia, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Dj Lia

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

 41    Előadóművészi tevékenység; lemezlovas szolgáltatás; szórakoztató zenei műsorok; könnyűzenei

 produkciók.

 ( 210 ) M 13 02664
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 ( 220 ) 2013.09.16.

 ( 731 )  CSER Könyvkiadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bertalan Tamás,Dr. Igali Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

 ( 541 ) LÁNGOLÓ GITÁROK

 ( 511 )  16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek; fedelek, kötések, borítók (papíráruk); folyóiratok, füzetek; grafikai

nyomatok; grafikus ábrázolások; iratgyűjtők, dossziék; jegyek; katalógusok; kártyák; kézikönyvek; könyvecskék,

füzetek; könyvek; könyvjelzők;könyvkötések; levelező lapok; levélpapír; magazinok, revűk; naptárak; noteszok;

 nyomtatott publikációk; pecsétbélyegek; prospektusok; sokszorosítható papírok; szórólapok; újságok.

 35    Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, marketing, on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton,reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, tördelési

feladatok hirdetési célból, üzleti felvilágosítás,tájékoztatás, üzletszervezési tanácsadás, kereskedelmi vagy

 reklámcélú kiállítások szervezése.

 41    Bálok szervezése; élő előadások bemutatása; fotóriportok készítése; hangversenyek szervezése és

lebonyolítása;klubszolgáltatások [szórakoztatás, oktatás]; könyvkiadás; lemezlovasok szolgáltatása; on-line

elérhető tartalomszolgáltatások, nem letölthetők;riporteri szolgáltatás; show műsorok; show műsorok szervezése;

könyvek kiadása (nem reklám célú); tördelési szolgáltatás nem hirdetési célra; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; elektronikus desktop kiadói tevékenységelektronikus könyvek ésfolyóiratok on-line kiadása.

A rovat 84 darab közlést tartalmaz.
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