
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 10 01725

 ( 220 ) 2010.05.31.

 ( 731 )  MediaVault Hungary Adatbiztonsági Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pozderka Gábor ügyvéd,Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Adatpáncélterem

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

 ( 210 ) M 11 02541

 ( 220 ) 2011.08.09.

 ( 731 )  Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energia italok.

 ( 210 ) M 11 02988

 ( 220 ) 2011.09.22.

 ( 731 )  Fészek Aranya Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 termékek; csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

  29    Tojásaink Magyarországról származó tojások.

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

 ( 210 ) M 11 03098

 ( 220 ) 2011.10.03.

 ( 731 )  Gulyás Bálint, Zsámbék (HU)

 ( 541 ) Laryssa

 ( 511 )   10    Óvszerek.

  16    Háztartási-higiéniai papírtermékek.

 ( 210 ) M 11 03366

 ( 220 ) 2011.10.20.

 ( 731 )  Liao Da Dong, Budapest (HU)

 ( 541 ) FOOTER

 ( 511 )   25    Cipő.
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 ( 210 ) M 11 03371

 ( 220 ) 2011.10.20.

 ( 731 )  Dilsad Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) LAST PLAYER JEANS

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 03373

 ( 220 ) 2011.10.20.

 ( 731 )  A Beton-Viacolor Térkő Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Faber Miklós, Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Savaria Térkő

 ( 511 )  19    Nem fémből lévő burkoló anyagok, burkolatok, főleg térburkolatok, útburkoló kövek és lapok,

szegélykövek, szegélylécek, útépítő anyagok, gyalogos és közúti forgalomra szánt útfelületek és úttartozékok,

 díszburkolatok; előregyártott beton és vasbetonépítőelemek és egyéb szilikátipari termékek.

 ( 210 ) M 11 03421

 ( 220 ) 2011.10.26.

 ( 731 )  Mag ICS Holding Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

 ( 210 ) M 11 03528

 ( 220 ) 2011.11.08.

 ( 731 )  Konsys Ipari és Szolgáltató Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

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

 szerkesztése; számítógépes nyilvántartások kezelése; statisztikák összeállítása; üzleti információk.

  38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

 42    Számítógép-programozás; számítógépprogramok kidolgozása; energiatakarékossági tanácsadás;

 szakvélemények adása energiatakarékossággal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 11 03529

 ( 220 ) 2011.11.08.

 ( 731 )  Sütöri Ágnes, Budapest (HU)

 Beehive Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) STAGECOACHING

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

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzleti

ügyekben; üzletszervezési és üzletvezetésitanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

szolgálatok; konzultáció személyzeti kérdésekben; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; személyzet

kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, üzleti felvilágosítás; tájékoztatás;üzleti menedzselés előadóművészek

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

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások;

 pszichológus szolgáltatásai.

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; közvetítés [személyek közötti

 vitákban].

 ( 210 ) M 11 03647

 ( 220 ) 2011.11.17.

 ( 731 )  PARTNER IN PET FOOD HUNGÁRIA KFT., Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Ehető rágcsálnivalók állatoknak; kutyaeledelek; táplálék kedvtelésből tartott állatoknak; táplálékok

 állatoknak.

 ( 210 ) M 11 03689

 ( 220 ) 2011.11.21.

 ( 731 )  MANTA SWIM Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Fürdőköpenyek, fürdőnadrágok, úszónadrágok, fürdőpapucsok, fürdőruhák, fürdősapkák, fürdőszandálok,

 fürdőcipők, sporttrikók, strandruhák.

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

  41    Sport és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 11 03690

 ( 220 ) 2011.11.21.

 ( 731 )  MANTA SWIM Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  25    Fürdőköpenyek, fürdőnadrágok, úszónadrágok, fürdőpapucsok, fürdőruhák, fürdősapkák, fürdőszandálok,

 fürdőcipők, sporttrikók, strandruhák.

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

  41    Sport és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 11 03719

 ( 220 ) 2011.11.22.

 ( 731 )  CompLex Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivő, PATENDER KFT., Budapest

  

( 546 )

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

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, s ezekkel kapcsolatos

 on-line szolgáltatások is.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03786

 ( 220 ) 2011.11.28.

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

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

  

( 556 )

 ( 511 )   29    Tej- és tejtermékek; joghurt alapú termékek; tejturmixok; gyümölcsturmixok; rágcsálnivalók.

 30    Kakaó; tésztafélék, cukrásztermékek és desszertek; jégkrém, fagylalt; fagyasztott édességek, jég;

rágcsálnivalók; a fenti termékek elkészítéséhez szükséges készítmények, amennyiben nem tartoznak más

 osztályokba.

  32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italok készítéséhez.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Étel és ital ellátás; éttermi és büfészolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03847

 ( 220 ) 2011.12.01.

 ( 731 )  Grozdics Gabriella, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Bajkai István, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pro-CO

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 11 03855

 ( 220 ) 2011.12.02.

 ( 731 )  Olinda Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Csépány Gergely, Csépány Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03856

 ( 220 ) 2011.12.02.

 ( 731 )  Mudrák Béla Tamás, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 11 03910

 ( 220 ) 2011.12.09.

 ( 731 )  Parma Produkt Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Patikárium

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

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

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 04142

 ( 220 ) 2011.12.23.

 ( 731 )  GÁL és GÁL Faipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Kimle (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 04162

 ( 220 ) 2011.12.27.

 ( 731 )  Mondat Nyomdaipari és Szolgáltató Kft., Vác (HU)

  

( 546 )

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

  40    Anyagmegmunkálás.

 ( 210 ) M 12 00076

 ( 220 ) 2012.01.10.

 ( 731 )  Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; valamint a felsorolt

 mindegyike állatokkal kapcsolatosfelhasználásra.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás élelmiszerek és anyagok gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra, bébiételek; diétás anyagok emberi

és állati felhasználásra, tapaszok,kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok;

fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek),

 gyomirtó szerek (herbicidek); valamint a felsoroltak mindegyike állatokkalkapcsolatos felhasználásra.

 31    Magok, valamint mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

 maláta; állateledel.

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

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; állatidomítás; gyepmesteri

 szolgáltatás.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; állatpanziók, állatjóléti telep működtetése.

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

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; állattenyésztés, állatoknak nyújtott

 orvosi, higiéniai és szépségápolásiellátás.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; kisállat felügyelet helyben.

 ( 210 ) M 12 00588

 ( 220 ) 2012.02.24.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) EGALIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 00589

 ( 220 ) 2012.02.24.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) HIPOREN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 00590
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 ( 220 ) 2012.02.24.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) RENEX

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 00591

 ( 220 ) 2012.02.24.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) RENINORM

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 26 darab közlést tartalmaz.
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