
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 11 03854

 ( 220 ) 2011.12.02.

 ( 731 )  Sanoma Media Budapest Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HáziPatika.com

 ( 511 )  35    Közvéleménykutatás ;statisztikák összeállítása; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; video

file-ok feltöltése hirdetési oldalakra; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

információk számítógépes adatbázisokbavaló rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás;

reklámanyagok terjesztése; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatásakommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése; vásárlási megrendelések ügyintézése; web shop

 működtetése.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; fórumok

biztosítása az interneten; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; tudakozók, információs

 szolgáltatások [rádió, telefon vagy másközlési eszköz útján].

 41    Elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; video

készítés és publikálás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása,klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és

 lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 12 00549

 ( 220 ) 2012.02.22.

 ( 731 )  Opticnet Hungary Érdekképviseleti Egyesülés, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Viszmeg Györgyi, Viszmeg Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Kontaktlencse-tisztító készítmények.

9    Kontaktlencse; optikai cikkek; optikai készülékek és eszközök; optikai lencsék; optikai üvegek; optikai

üvegszálak (fényvezető szálak); napszemüvegek; szemüvegek (optikai); szemüvegkeretek; szemüveglencse

 üvegjei; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok.

 35    Rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

(röplapok, prospektusuk, nyomtatványok, áruminták tetjesztése); reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete

távközlési médiumban; reklámozás;reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek; hirdető ügynökségek;

 sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában.

 ( 210 ) M 12 01804

 ( 220 ) 2012.05.24.

 ( 731 )  IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FIGHT KLUB

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  38    Távközlés.

  41    Televízió szórakoztatás.
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 ( 210 ) M 12 01852

 ( 220 ) 2012.05.29.

 ( 731 )  Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak (HU)

  

( 546 )

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

  28    Játékok, játékszerek.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (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 12 01996

 ( 220 ) 2012.06.07.

 ( 731 )  Vitaminsziget Kft., Budaörs (HU)

  

( 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).

  44    Szépségszalonok, kozmetikai kezelések.

 ( 210 ) M 12 01997

 ( 220 ) 2012.06.07.

 ( 731 )  FESTETICS BORHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02008

 ( 220 ) 2012.06.08.

 ( 731 )  Alpok Trade House Kft., Budapest (HU)

 VK-Pharma Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek, vizek (italok).

 ( 210 ) M 12 02076
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 ( 220 ) 2012.06.15.

 ( 731 )  BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 ) HUNRURAL

 ( 511 )  9    Oktatási készülékek, számítógépes programok.

 16    Oktatási eszközök, tanítási és oktatási anyagok, készülékek kivételével; nyomdaipari termékek, oktatási

 kiadványok.

 41    Oktatás, szakmai képzés, szakképzés, képzési szolgáltatások, könyvkiadás, iskolák, bentlakásos iskolák,

 tanműhelyek, tangazdaságok.

 ( 210 ) M 12 02343

 ( 220 ) 2012.07.05.

 ( 731 )  Bábel Sajt Kft., Kacsóta (HU)

 ( 740 )  dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) HAJDÚ

 ( 511 )   29    Tejtermékek, sajtok.

 ( 210 ) M 12 02346

 ( 220 ) 2012.07.05.

 ( 731 )  Horváth Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kuchár Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Bab, tartósított; baromfi, nem élő; csemegeuborka; dió, feldolgozott; disznóhús; dzsemek; fagyasztott

gyümölcsök; gyümölcsök, főtt; hal, nem élő; hentesáruk; húskonzervek; húsleves, erőleves; joghurt; kefir;

kolbász; lekvár; levesek; magvak,feldolgozott; mandula, darált; margarin; mazsola; máj; májpástétom; napraforgó

magvak, feldolgozott; napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; olajok, étkezési; olivaolaj, étkezési; pacal;

paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; sajtok; savanyúkáposzta; savanyúságok; sonka; sültburgonya, chips;

szalonna; szárított zöldségek; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejszín [tejtermék; tejszínhab; tejtermékek;

tojások*; vadhús; vaj; véreshurka [hentesáru]; zöldségek, főtt; zöldségkonzervek;zöldséglevek főzéshez;

 zöldségleves készítmények; zöldségsaláták.

 31    Amerikaimogyoró, friss; bab, friss; bogyók [friss gyümölcsök]; bors, paprika [növény]; borsó, friss;

burgonya, friss; búza; citrom, friss; déligyümölcsök; dió; fejes saláta, friss; gesztenye, friss; gomba, friss;

gyümölcsök, friss; hagymák, friss[zöldség]; halak, élő; konyhakerti növények, friss;lencse [zöldségféle], friss;

magvak [gabona]; magvak [vetőmagvak]; mogyoró; narancs; növények; olajbogyók, friss; paraj, friss [spenót];

póréhagyma, friss; rizs, feldolgozatlan; rizsliszt [takarmány];rozs; szőlő, friss; tök; törköly [gyümölcsök

 visszamaradt részei]; uborka, friss; zöldségek, friss.

 43    Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban;

helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete*; ivóvíz-automaták bérbeadása; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgálóéttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; szálláshely

lefoglalása (időleges-); szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok,

 asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai[szállásadás]; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 12 02356

 ( 220 ) 2012.07.06.

 ( 731 )  Generál Kontakt Építőipari, Műszaki, Szolgáltató Bt., Abony (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   37    Építés, gyárépítés, építőipari gépek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 12 02541

 ( 220 ) 2012.04.10.

 ( 731 )  M.A.H. FOOD-CONTROLL Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  42    Laboratóriumi vizsgálatok szolgáltatása; minőségirányítási tanácsadás HACCP élelmiszer-biztonsági

 rendszer kiépítés; élelmiszer-, ivóvíz vizsgálatok; állategészségügyi diagnosztikai vizsgálatok.

 ( 210 ) M 12 02546

 ( 220 ) 2012.07.17.

 ( 731 )  Alpok Trade House Kft., Budapest (HU)

 VK-Pharma Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek, vizek [italok].

 ( 210 ) M 12 02548

 ( 220 ) 2012.07.17.

 ( 731 )  Argusys Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csete Ibolya, Zafiri és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati műszerek és készülékek (beleértve a művégtagokat,

 műszemeket és műfogakat is).

 ( 210 ) M 12 02725

 ( 220 ) 2012.07.30.

 ( 731 )  Zöldfal Zrt., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Falborítások nem fémből.

 ( 210 ) M 12 02843

 ( 220 ) 2012.08.08.

 ( 731 )  WPR NONUS Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fütty Tivadar, dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HEGYVIDÉK KÖZPONT

 ( 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).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 22. szám, 2012.11.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2330



 ( 210 ) M 12 02877

 ( 220 ) 2012.08.09.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 541 ) MR Énekkar

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02878

 ( 220 ) 2012.08.09.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 541 ) Magyar Rádió Gyermekkórusa

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02879

 ( 220 ) 2012.08.09.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02880

 ( 220 ) 2012.08.09.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 541 ) MR Gyermekkórus

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02930

 ( 220 ) 2012.08.14.

 ( 731 )  Lévai Zsuzsanna, Gárdony (HU)

 ( 541 ) HALKAKAS HALBISZTRÓ

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 12 02931

 ( 220 ) 2012.08.14.

 ( 731 )  Lévai Zsuzsanna, Gárdony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02948

 ( 220 ) 2012.08.15.

 ( 731 )  BSZB Invest Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyékládháza (HU)

 ( 740 )  dr. Szekeres Zsuzsa Nóra, Miskolc

 ( 541 ) CAVINGTON PARTY

 ( 511 )  41    Bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; fogadások tervezése

[szórakoztatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; lemezlovasok szolgáltatásai; show-műsorok

 szervezése [impresszáriókszolgáltatásai]; szórakoztatás; zene összeállítása; zenei produkciók; bár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 03054

 ( 220 ) 2012.08.24.

 ( 731 )  FORTITUDINI Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gurin Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gönci Amadé

 ( 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).

 ( 210 ) M 12 03122

 ( 220 ) 2012.08.30.

 ( 731 )  Méhes Miklósné, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Gábor, Dr. Szabó és Társa Ügyvédi Iroda, Békéscsaba

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 03159

 ( 220 ) 2012.09.04.

 ( 731 )  TEVA Magyarország zRT., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) HOTMAX

 ( 511 )  5    Paracetamol és fenilefrin-hidroklorid tartalmú orális humán gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 12 03969

 ( 220 ) 2012.10.19.

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

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 03970

 ( 220 ) 2012.10.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 03971

 ( 220 ) 2012.10.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 03972

 ( 220 ) 2012.10.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 30 darab közlést tartalmaz.
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