
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 13 00094

 ( 220 ) 2013.01.14.

 ( 731 )  Dr. Beck Zoltán, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Szénássy Mónika, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) 30Y

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

 drágakövek; órák és más időmérő eszközök.

  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 13 01335

 ( 220 ) 2013.05.15.

 ( 731 )  Rácz Kinga, Eger (HU)

 ( 541 ) BORNEMISSZA

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; borok.

 ( 210 ) M 13 01841

 ( 220 ) 2013.06.26.

 ( 731 )  MediAd Kft, Budapest (HU)

 ( 541 ) Prima Medica

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02086

 ( 220 ) 2013.07.18.

 ( 731 )  Magyar Természetjáró Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gál András Levente, Gál és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ORSZÁGOS KÉKTÚRA

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

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

 (készülékek kivételével); csomagolásra szolgálóműanyagok.

 18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek; utazótáskák és bőröndök; esernyők és

 napernyők; sétapálcák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  26    Díszjelvények, kitűzők.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 13 02106

 ( 220 ) 2013.07.23.
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 ( 731 )  The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Ohio 44115-1075 (US)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) KRYLON

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok, prezervatívok, konzerváló, tartósító, romlást gátló szerek rozsda ellen, valamint fa

állapotának romlása ellen, színezékek, színezők, maróanyagok, maratószerek, pácok; nyers természetes gyanták;

 fémek fólia és por formábanfestők és mázolók, díszítők, díszlettervezők, nyomdászok és művészek számára.

 ( 210 ) M 13 02113

 ( 220 ) 2013.07.23.

 ( 731 )  Schmidt Tamásné, Győr-Ménfőcsanak (HU)

 Schmidt Balázs, Győr-Ménfőcsanak (HU)

  

( 591 )

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

 ( 210 ) M 13 02114

 ( 220 ) 2013.07.23.

 ( 731 )  Schmidt Tamásné, Győr-Ménfőcsanak (HU)

  ( 591 )

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

 ( 210 ) M 13 02325

 ( 220 ) 2013.08.15.

 ( 731 )  USE International Zrt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Melinda, Dr. Tóth Melinda Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

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

 ( 210 ) M 13 02520

 ( 220 ) 2013.09.03.

 ( 731 )  dr. Tóth Balázs, Budapest (HU)
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( 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 13 02667

 ( 220 ) 2013.09.18.

 ( 731 )  H&H Vagyonkezelő Kft., Balatonlelle (HU)

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

  

( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02903

 ( 220 ) 2013.10.04.

 ( 731 )  MAYEKAWA MFG. CO., LTD., Koto-ku, Tokyo (JP)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 7    Kompresszorok, élelmiszer feldolgozó gépek és berendezések, ideértve alkatrészeiket, ital feldolgozó gépek

 és berendezések, ideértve alkatrészeiket, hőcserélők.

 11    Légkondicionáló berendezések, fagyasztógépek és berendezések, hőszivattyú típusú elektromos

 vízmelegítők, hűtőgépek, jégkészítő gépek.

 ( 210 ) M 13 02911

 ( 220 ) 2013.10.07.

 ( 731 )  Pannontej Zrt., Zalaegerszeg (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 13 03093

 ( 220 ) 2013.10.25.

 ( 731 )  P.T.B. Pajzs Technológia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest
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 ( 541 ) PAJZS TECHNOLÓGIA GÉPJÁRMŰVÉDELEM

 ( 511 )  9    Betörésgátló elektromos szerkezetek; betörésgátló riasztókészülékek.

  12    Lopásgátló riasztók járművekhez; lopásgátló szerkezetek járművekhez.

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 13 03094

 ( 220 ) 2013.10.25.

 ( 731 )  P.T.B. Pajzs Technológia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) PAJZS TECHNOLÓGIA

 ( 511 )  9    Betörésgátló elektromos szerkezetek; betörésgátló riasztókészülékek.

  12    Lopásgátló riasztók járművekhez; lopásgátló szerkezetek járművekhez.

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 13 03095

 ( 220 ) 2013.10.25.

 ( 731 )  P.T.B. Pajzs Technológia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) PAJZS GÉPJÁRMŰVÉDELEM

 ( 511 )  9    Betörésgátló elektromos szerkezetek; betörésgátló riasztókészülékek.

  12    Lopásgátló riasztók járművekhez; lopásgátló szerkezetek járművekhez.

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 13 03097

 ( 220 ) 2013.10.25.

 ( 731 )  Wall Theory Kft., Szemere (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomtatványok, újságok, könyvek, folyóiratok, nyomtatott kiadványok, fényképek,fényképalbumok, térbeli

 grafikusan megjeleníthető eseményfal.

 35    Reklámozás és promóciós szolgáltatások, hirdetési szövegek és reklámok terjesztése, reklámfelület

 bérbeadása, marketing tanulmányok, közvélemény kutatás, üzleti adminisztráció.

 38    Távközlési szolgáltatás, telefonösszeköttetések, távközlési kapcsolat létrehozása számítógépes világhálóval

(Internet), bérelt adatátviteli vonal szolgáltatása, adattárolás és szolgáltatás külső szolgáltató adatbázisából, chat

szolgáltatások, adatokelektronikus továbbítása, üzenetek és információk biztosítása online fórumokon, online

kommunikációs kapcsolatok webhely felhasználók és más helyi és globális weboldalakra, online könyvtári és

 archiváló információs szolgáltatás.

 41    Oktatás, szakmai képzés, szórakoztatás, sport és kulturális tevékenységek, elektronikus folyóiratok és

internetes naplók, online számítógépes játékok, kiadói szolgáltatások; kulturális tevékenység, kulturális

 rendezvények szervezése.

 42    Műszaki szolgáltatások, tervezői és kutatói tevékenység, számítógépes szoftver fejlesztés, informatikai célú

adatgyűjtés, kezelés; adatfeldolgozás; információvédelmi szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver

 tervezése, fejlesztése,telepítése, karbantartása, üzemeltetés, ilyen rendszerek felhasználói támogatása.

 ( 210 ) M 13 03102

 ( 220 ) 2013.10.25.

 ( 731 )  Splendor Ékszer Kft., Páty (HU)

 ( 740 )  dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek; drágakövek; nemesfémből készült művészeti- és használati tárgyak, díszek, órák.

 35    Ékszerek, drágakövek és nemesfémből készült tárgyak kis- és nagykereskedelme, reklámozása, bemutatása,

 kiállítása, becslése.

  40    Nemesfémek és drágakövek megmunkálása, kezelése, vésése, zománcozása, csiszolása, gravírozása.

 ( 210 ) M 13 03115

 ( 220 ) 2013.10.28.

 ( 731 )  Etalon 2000 Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 541 ) MAORI ENERGY DRINK

 ( 511 )   32    Alkoholmentes energia italok.

A rovat 18 darab közlést tartalmaz.
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