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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 09 02718
( 220 ) 2009.09.23.
( 731 ) BONGRAIN S.A. (a French société anonyme), Viroflay (FR)
( 740 ) Dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivő,Gödölle,Kékes,Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
( 541 ) AHOGY MI, MAGYAROK SZERETJÜK
( 511 ) 29

Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

( 210 ) M 11 02678
( 220 ) 2011.08.24.
( 731 ) Doktor Természet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rozgonyi Balázs, Budapest
( 546 )
( 511 ) 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).
( 210 ) M 11 03536
( 220 ) 2011.11.07.
( 731 ) Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Demény Péter jogtanácsos, Magyar Telekom Nyrt., Budapest
( 541 ) egyenlítő
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 11 03750
( 220 ) 2011.11.24.
( 731 ) Debreceni Csoport Húsipari Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Ary Petronella, Debrecen
( 541 ) Piccolo Szalámi
( 511 ) 16

Papírból és kartonból készült csomagoló anyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok, amelyek nem

tartoznak más osztályba.
29

Szalámi és kolbászfélék, szárazáruk, bőrösáruk.

( 210 ) M 11 03916
( 220 ) 2011.12.08.
( 731 ) Max-Immun Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Varga-gyógygomba
( 511 ) 35

Információ és tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

( 210 ) M 11 03917
( 220 ) 2011.12.08.
( 731 ) Max-Immun Kft., Budapest (HU)
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( 541 ) Max-Immun
( 511 ) 35

Információ és tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

( 210 ) M 11 03976
( 220 ) 2011.12.15.
( 731 ) Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hunyadfalvi Balázs ügyvéd, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 541 ) Rajkó Nemzeti Művészegyüttes
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 11 04061
( 220 ) 2011.12.19.
( 731 ) Derma Pam Ltd., Ashdod (IL)
( 740 ) Dr. Baruch Gábor ügyvéd,Baruch 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.
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 11 04131
( 220 ) 2011.12.22.
( 731 ) V-Contact Kft., Szada (HU)
( 740 ) dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) V-DISZKONT
( 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).
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.
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( 210 ) M 11 04165
( 220 ) 2011.12.27.
( 731 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Leonardo Szellemi Tulajdon Díj
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek,valamint tudományos-,

szakmai-, sajtó-, zenei-, művészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint azzal összefüggő
rendezvények szervezése és lebonyolítása;kulturális- és szakmai alapítványok működtetése és ezzel összefüggő
bírálói tevékenységek.
42

Humán- és kreatív tudományokkal összefüggő szolgáltatások és ezekhez kapcsolódó alkotások kidolgozása.

45

Jogi szolgáltatások, beleértve szellemi tulajdonvédelmi, iparjogvédelmi,szerzői jogi, fogyasztóvédelmi és

tisztességtelen piaci magatartás védelmére vonatkozó szolgáltatások.
( 210 ) M 12 00033
( 220 ) 2012.01.05.
( 731 ) Hadobás Béla, Pécs (HU)
Gertig Levente, Hásságy (HU)
( 541 ) BORBERRY
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 12 00039
( 220 ) 2012.01.06.
( 731 ) Danube Energy Ventures Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló
készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű
ragasztóanyagok.
4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
( 210 ) M 12 00087
( 220 ) 2012.01.11.
( 731 ) Péterfi Attila, Budapest (HU)
Péterfi-Nagy Éva, Budapest (HU)
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Galambos Dorina, Budapest (HU)

Pély Barnabás, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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.
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.
( 210 ) M 12 00139
( 220 ) 2012.01.17.
( 731 ) Schauer-Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mohos László, Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) IRCS
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; adatfeldolgozó
berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.
38

Távközlés.

42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 12 00336
( 220 ) 2012.02.02.
( 731 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) Kalinka, Magyarország díjnyertes vodkája!
( 511 ) 33

Vodkák.

( 210 ) M 12 00918
( 220 ) 2012.03.21.
( 731 ) Sziget Kultúrális Menedzser Iroda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Sziget
( 511 ) 9

Hangfelvétel hordozók, hanglemezek, hangrögzítő szalagok, hangszóródobozok, hangszórók,

hangosbemondók, hangvezetők, kompakt (CD) lemezjátszók, kompakt lemezek [audio-video], letölthető
csengőhangok mobiltelefonokhoz, letölthető képfájlok, letölthetőzenei fájlok, színpadvilágítás-szabályozók,
szoftverek, rögzített, video játékkazetták, videokamerák, videokazetták, videoképernyők, videomagnók,
képmagnók, videoszalagok, videotelefonok.
16

Albumok, blokkok (papíráruk], borítékok [papíráruk], brosúrák, vékony fűzött könyvek, blokkok

[papíráruk], cégtáblák papírból vagy kartonból, címbélyegzők, címbélyegek, fényképek beragasztására szolgáló
készülékek, fényképek [nyomtatott], fénykép tartók,fóliatasak kasírozók, laminálók [irodai cikkek], folyóiratok,
hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, írásminták, képek, képregények, magazinok, revük [időszaki
lapok], matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok, öntapadó címkék [papíráruk],plakátok, falragaszok papírból
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vagy kartonból, portrék, arcképek, postabélyegek, poszterek, prospektusok, szórólapok.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

45

Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások;

biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
( 210 ) M 12 01005
( 220 ) 2012.03.27.
( 731 ) Pharmatextil Gyógyászati Textilgyártó Kft 100%, Budapest (HU)
( 541 ) Elastostar
( 511 ) 10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok , műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
( 210 ) M 12 01069
( 220 ) 2012.03.30.
( 731 ) Li Haifeng, Budapest (HU)
( 740 ) Kis-Meggyesi Zita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 12 01107
( 220 ) 2012.04.02.
( 731 ) Fórizs István, Szeged (HU)
( 541 ) MEZDO
( 511 ) 9

Fényképészeti, mozgóképi berendezések és felszerelések; készülékek, tartozékok, kiegészítők, csatlakoztató,

rögzítő, alátámasztó, emelő, mozgató, csillapító, stabilizáló eszközök, giroszkópos stabilizálók, akkumulátor
hátfalak fotó-, videó-,filmkamerákhoz vagy stúdió alkalmazásra; kameratartó-fejek (mounting head),
távvezérelhető kamera-fejek (remote head), sínes vagy egyéb kamera-mozgató rendszerek, kamera-kránok, -jibek,
kamera-kontroll eszközök, állványok, tripodok és monopodok,állványláb merevítők, gurulós kameratartók és
ezek kiegészítői és szerelvényei foto- vagy mozgóképfelvétel készítéséhez és ezek megvilágításához fényformáló
eszközök, kamera- és stúdiólámpák; gyorscsere-talpak, gyorscsere-adapterek, tripod-adapterek egy-és háromlábú
állványokhoz és kamerákhoz; alkatrészek, részegységek és tokok, tartók, táskák az összes felsorolthoz.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 12 01108
( 220 ) 2012.04.02.
( 731 ) Fórizs István, Szeged (HU)
( 546 )
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Fényképészeti, mozgóképi berendezések és felszerelések; készülékek, tartozékok, kiegészítők, csatlakoztató,

rögzítő, alátámasztó, emelő, mozgató, csillapító, stabilizáló eszközök, giroszkópos stabilizálók, akkumulátor
hátfalak fotó-, videó-,filmkamerákhoz vagy stúdió alkalmazásra; kameratartó-fejek (mounting head),
távvezérelhető kamera-fejek (remote head), sínes vagy egyéb kamera-mozgató rendszerek, kamera-kránok, -jibek,
kamera-kontroll eszközök, állványok, tripodok és monopodok,állványláb merevítők, gurulós kameratartók és
ezek kiegészítői és szerelvényei foto- vagy mozgóképfelvétel készítéséhez és ezek megvilágításához fényformáló
eszközök, kamera- és stúdiólámpák; gyorscsere-talpak, gyorscsere-adapterek, tripod-adapterek egy-és háromlábú
állványokhoz és kamerákhoz; alkatrészek, részegységek és tokok, tartók, táskák az összes felsorolthoz.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

A rovat 20 darab közlést tartalmaz.
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