
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 09 03323

 ( 220 ) 2009.11.16.

 ( 731 )  Heti Válasz Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó D. Péter, dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Magyarok a piacon

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 10 01159

 ( 220 ) 2010.04.12.

 ( 731 )  Végvári Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 ) FASHION AUKCIÓ

 ( 511 )   16    Különösen nyomdaipari termékek, újságok.

  25    Különösen ruházati cikkek, divatcikkek.

  35    Különösen reklám-tevékenység, árverések szervezése.

  41    Különösen rendezvény-szervezés, szórakoztatás, élő, televíziós és rádiós műsosrok készítése.

 ( 210 ) M 11 01407

 ( 220 ) 2011.05.05.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 5    Gyógy teák, étrend kiegészítők gyógyászati használatra.

  30    Teák, kakaó, kávé, fűszerek, mártások.

 ( 210 ) M 11 01408

 ( 220 ) 2011.05.05.

 ( 731 )  NATURLAND Magyarország Termelő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 5    Gyógy teák, étrend kiegészítők gyógyászati használatra.

  30    Teák, kakaó, kávé, fűszerek, mártások.

 ( 210 ) M 11 01612

 ( 220 ) 2011.05.23.

 ( 731 )  Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnika Intézet, Miskolc-Tapolca (HU)

 ( 740 )  dr. Kardos Éva, dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ALUHAB

 ( 511 )  6    Alumínium.
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 ( 210 ) M 11 01730

 ( 220 ) 2011.06.03.

 ( 731 )  MIH Allegro BV, LS Hoofddorp (NL)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; promóciós szolgáltatások; rádió reklám; televízió reklám; online reklám; levélreklám; a reklám

anyagok fejlesztése és aktualizálása; reklám anyagok terítése; reklám szövegek megírása és publikálása; reklám

helyek bérbeadása, beleértve azinternetet és egyéb számítógépes hálózatokat; a reklám idő bérbeadása a

műsorszolgáltatóknál; reklám termékek (minták) terjesztése; termékek bemutatása; kirakatok berendezése; reklám

célokra való helyszín elrendezéssel kapcsolatos szolgáltatások; reklámkezelésével kapcsolatos szolgáltatások;

kiállítások és vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklám célokra; reklám ügynökségek szolgáltatásai;

propaganda szolgáltatások; közvélemény kutatás; piac-kutatás és -elemzés; irodai munkák; üzleti

tevékenységekés tanácsadás; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi információ és segítségnyújtás

biztosítása; kereskedelmi adminisztráció termékek/szolgáltatások licenciájával kapcsolatosan; üzleti adatgyűjtés

és kutatás; könyvelés; könyvvitel; számlázásiszolgáltatások; statisztikák készítése; adatszerkesztés és

-rendszerezés a számítógépes adatbázisban; adatok kutatása számítógépes adatbázisokban; üzemgazdasági

szakszolgáltatások; iratok másolása; gépelés; import és export ügynökségek; kiskereskedelmiszolgáltatások,

beleértve a számítógépes hálózaton Interneten keresztül történő szolgáltatásokat; megrendelések készítése; áruk

és szolgáltatások megvételével kapcsolatos tanácsadás; online piaci helyek működtetése áruk és/vagy

szolgáltatások és/vagyingatlanok vételére, eladására és/vagy cseréjére vonatkozóan; szolgáltatások az árak

összevetésére vonatkozóan; szolgáltatások az áruk/szolgáltatások összevetésével és felülvizsgálatával

kapcsolatosan; az áruk/szolgáltatások jellemzőivel, minőségével ésárával kapcsolatos információk elkészítése és

azok terjesztése; aukciók lefolytatása; aukción keresztül történő árusítás megszervezése és lefolytatása, beleértve

a számítógépes hálózaton vagy Interneten történő kivitelezést; törzsvásárlói listaműködtetése; a szociális

hálózaton keresztül működtetett online számítógépes adatbázisok és online kutatható adatbázisok összeállítása; a

 fentiekkel kapcsolatos információ, tanácsadás és segítségnyújtás biztosítása.

 38    Távközlés; adatok, képek és/vagy hang továbbítása kábelen, szatellit, számítógépes hálózat, telefon, ISDN

vagy egyéb továbbító eszköz segítségével; számítógép segítségével történő üzenet és kép továbbítás; száloptikás

hálózaton keresztül történőkommunikáció; üzenet küldéssel kapcsolatos szolgáltatások; telekonferencia

szolgáltatások; telefon és telefax szolgáltatások; online blogok, fórumok, fotogalériák, chat-szobák és

elektronikus táblák készítése az üzenetek továbbítására és cseréjére;online multimédia hely biztosítása, ahonnan

harmadik személy letölthet, ahová csatlakozhat, szöveges üzenetet, grafikus vagy fotografikus ábrát, video

és/vagy audio üzenetet feltehet; online rendszer működtetése, amely a web oldal használója számáralehetővé teszi

más felhasználók adatainak és szöveges üzeneteinek letöltését a kölcsönös kereskedelmi tranzakciókkal

kapcsolatosan; hírek, információk képek, videok és hangfelvételek küldése és megosztása; rádió szolgáltatások;

hírügynökségekszolgáltatásai; adatbázisok, elektronikus publikációk, számítógépes hálózatok és internet

csatlakoztatási szolgáltatásai; internet szolgáltatások; intenetre való belépéssel kapcsolatos szolgáltatások;

 távközlési berendezések bérlése; a fentiekkelkapcsolatos információk, segítségnyújtás és tanácsadás.

 42    Számítógépes szoftverek és internetes megoldások tervezése, fejlesztése és telepítése; számítógépes

szoftverek aktualizálása és installálása; számítógépes rendszer elemzés; műszaki tanácsadás; számítógépes

szoftver problémák javítása; web-oldalaktervezése, elkészítése, honosítása, kezelése és/vagy karbantartása;

elektronikus fizetéssel és elektronikus pénz átutalással kapcsolatos rendszerek tervezése és fejlesztése; a

felhasználó online felismerésére vonatkozó eljárás tervezése és fejlesztése;az alkalmazás programozó interface

(application programming interface, API) tervezése és fejlesztése; internet alapú szociális hálózat tervezése,

 kezelése és megfigyelése; a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, tanácsadások és segítségnyújtás.

 ( 210 ) M 11 01732
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 ( 220 ) 2011.06.03.

 ( 731 )  MIH Allegro BV, LS Hoofddorp (NL)

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

 ( 541 ) GRANDO.HU

 ( 511 )  35    Reklámozás; promóciós szolgáltatások; rádió reklám; televízió reklám; online reklám; levélreklám; a reklám

anyagok fejlesztése és aktualizálása; reklám anyagok terítése; reklám szövegek megírása és publikálása; reklám

helyek bérbeadása, beleértve azinternetet és egyéb számítógépes hálózatokat; a reklám idő bérbeadása a

műsorszolgáltatóknál; reklám termékek (minták) terjesztése; termékek bemutatása; kirakatok berendezése; reklám

célokra való helyszín elrendezéssel kapcsolatos szolgáltatások; reklámkezelésével kapcsolatos szolgáltatások;

kiállítások és vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklám célokra; reklám ügynökségek szolgáltatásai;

propaganda szolgáltatások; közvélemény kutatás; piac-kutatás és -elemzés; irodai munkák; üzleti

tevékenységekés tanácsadás; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi információ és segítségnyújtás

biztosítása; kereskedelmi adminisztráció termékek/szolgáltatások licenciájával kapcsolatosan; üzleti adatgyűjtés

és kutatás; könyvelés; könyvvitel; számlázásiszolgáltatások; statisztikák készítése; adatszerkesztés és

-rendszerezés a számítógépes adatbázisban; adatok kutatása számítógépes adatbázisokban; üzemgazdasági

szakszolgáltatások; iratok másolása; gépelés; import és export ügynökségek; kiskereskedelmiszolgáltatások,

beleértve a számítógépes hálózaton Interneten keresztül történő szolgáltatásokat; megrendelések készítése; áruk

és szolgáltatások megvételével kapcsolatos tanácsadás; online piaci helyek működtetése áruk és/vagy

szolgáltatások és/vagyingatlanok vételére, eladására és/vagy cseréjére vonatkozóan; szolgáltatások az árak

összevetésére vonatkozóan; szolgáltatások az áruk/szolgáltatások összevetésével és felülvizsgálatával

kapcsolatosan; az áruk/szolgáltatások jellemzőivel, minőségével ésárával kapcsolatos információk elkészítése és

azok terjesztése; aukciók lefolytatása; aukción keresztül történő árusítás megszervezése és lefolytatása, beleértve

a számítógépes hálózaton vagy Interneten történő kivitelezést; törzsvásárlói listaműködtetése; a szociális

hálózaton keresztül működtetett online számítógépes adatbázisok és online kutatható adatbázisok összeállítása; a

 fentiekkel kapcsolatos információ, tanácsadás és segítségnyújtás biztosítása.

 38    Távközlés; adatok, képek és/vagy hang továbbítása kábelen, szatellit, számítógépes hálózat, telefon, ISDN

vagy egyéb továbbító eszköz segítségével; számítógép segítségével történő üzenet és kép továbbítás; száloptikás

hálózaton keresztül történőkommunikáció; üzenet küldéssel kapcsolatos szolgáltatások; telekonferencia

szolgáltatások; telefon és telefax szolgáltatások; online blogok, fórumok, fotogalériák, chat-szobák és

elektronikus táblák készítése az üzenetek továbbítására és cseréjére;online multimédia hely biztosítása, ahonnan

harmadik személy letölthet, ahová csatlakozhat, szöveges üzenetet, grafikus vagy fotografikus ábrát, video

és/vagy audio üzenetet feltehet; online rendszer működtetése, amely a web oldal használója számáralehetővé teszi

más felhasználók adatainak és szöveges üzeneteinek letöltését a kölcsönös kereskedelmi tranzakciókkal

kapcsolatosan; hírek, információk képek, videok és hangfelvételek küldése és megosztása; rádió szolgáltatások;

hírügynökségekszolgáltatásai; adatbázisok, elektronikus publikációk, számítógépes hálózatok és internet

csatlakoztatási szolgáltatásai; internet szolgáltatások; intenetre való belépéssel kapcsolatos szolgáltatások;

 távközlési berendezések bérlése; a fentiekkelkapcsolatos információk, segítségnyújtás és tanácsadás.

 42    Számítógépes szoftverek és internetes megoldások tervezése, fejlesztése és telepítése; számítógépes

szoftverek aktualizálása és installálása; számítógépes rendszer elemzés; műszaki tanácsadás; számítógépes

szoftver problémák javítása; web-oldalaktervezése, elkészítése, honosítása, kezelése és/vagy karbantartása;

elektronikus fizetéssel és elektronikus pénz átutalással kapcsolatos rendszerek tervezése és fejlesztése; a

felhasználó online felismerésére vonatkozó eljárás tervezése és fejlesztése;az alkalmazás programozó interface

(application programming interface, API) tervezése és fejlesztése; internet alapú szociális hálózat tervezése,

 kezelése és megfigyelése; a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, tanácsadások és segítségnyújtás.

 ( 210 ) M 11 02098

 ( 220 ) 2011.07.04.

 ( 731 )  KSW LATTE Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Suha Sándor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermék.

 ( 210 ) M 11 02345

 ( 220 ) 2011.07.22.

 ( 731 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03067

 ( 220 ) 2011.09.29.

 ( 731 )  Tóth Tibor, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Ákos, Budapesti 123.sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) vegafutár

 ( 511 )  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.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03222

 ( 220 ) 2011.10.12.

 ( 731 )  Groupama Garancia Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ruszthy Dániel, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen;

reklámozás és/vagy hirdetés, például szóró-ajándékozás formájában, különösen esernyők, zászlók,

ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyébhordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek

formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és

ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, pl. teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül,hirdetések elektronikus

 formában távközlési úton pl. telefonon, mobil telefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; pénzügyi és biztosítási szolgáltatások általában, befektetések kezelése,

alapítványok pénzügyi kezelése; biztosítási ügynöki alkuszi tevékenység; interneten és távközlési hálózatokon

keresztül nyújtott biztosításiszolgáltatások, tájékoztatás és tanácsadás biztosítások és pénzügyek tárgyában

telefonon és interneten keresztül is, biztosítási szolgáltatások, utasbiztosítások, felelősségbiztosítások,

önkormányzati biztosítások, életbiztosítások, balesetbiztosítások,törlesztési biztosítások, vállalkozói és

vállalkozási biztosítások, szakmai biztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési

biztosítások, műtárgy- és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; sport- és kulturálistevékenységek
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 szponzorálása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi,

biztosítási és szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés,

 felnőttoktatás; sport- és kulturálistevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 11 03320

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03321

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

 ( 541 ) TRICOGNIS

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03322

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03323

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

 ( 541 ) VIDACLAR

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03324

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

 ( 541 ) XERIENZ

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03325

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

 ( 541 ) XIRLAN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03326

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

 ( 541 ) XYDESYL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03327

 ( 220 ) 2011.10.18.
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 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03328

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03329

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03330

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03331

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03332

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03333

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03334

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03524

 ( 220 ) 2011.11.08.
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 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) LEFEMA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 11 03525

 ( 220 ) 2011.11.08.

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

 ( 541 ) FECOMBREN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 11 03526

 ( 220 ) 2011.11.08.

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

 ( 541 ) BITINEX

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 29 darab közlést tartalmaz.
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