
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 14 02356

 ( 220 ) 2014.07.23.

 ( 731 )  Foltin Globe Kereskedelmi Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Ildikó, Kovács Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Bonbonok (cukorkák); cukorkaáruk.

 ( 210 ) M 14 02357

 ( 220 ) 2014.07.23.

 ( 731 )  Foltin Globe Kereskedelmi Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Ildikó, Kovács Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Bonbonok (cukorkák); cukorkaáruk.

 ( 210 ) M 15 02153

 ( 220 ) 2015.08.06.

 ( 731 )  YANMAR CO., LTD., Kita-ku, Osaka (JP)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ásványi olajok és zsírok ipari célokra [nem üzemanyagnak]; nem ásványi olajok és zsírok ipari célokra [nem

üzemanyagnak]; üzemanyagok; viaszok [nyersanyagok]; szilárd kenőanyagok; nyers olaj vagy finomított olaj;

ipari olaj; motor olaj; kenőanyagok; dízel üzemanyagok; könnyű olajok; olajok belső égésű motorokhoz;

 gyúlékony olajok; gáz üzemanyagok, benzin.

7    Áramfejlesztő generátorok hulladékhő hasznosítási rendszerekkel; nem kézi működtetésű mezőgazdasági

berendezések, mezőgazdasági gépek; kaszáló- és aratógépek; rizs átültető; kévekötő; mobil cséplőgépek; rizs

csumázó egytengelyes kistraktorok; bozótvágó; zöldség átültető; szecskavágó kések; kukorica aratók;

kultivátorok [gépek]; árokásók [ekék]; gabonahántoló gépek; aratógépek és kévekötőgépek; arató- és cséplőgépek

magvetők [gépek]; permetezőgépek; cséplőgépek; fűnyírógépek; motorok nem szárazföldi járművekhez;

alkatrészek mindenféle motorhoz és hajtóműhöz; dízelmotorok; benzinmotorok; motorok tengeri járművekhez;

tengeri kompresszorok; elektromos motorok, dugattyúcsapszeg, csapágyperselyek, dugattyúk,

dugattyúcsapszegek, dugattyú szegmensek; üzemanyag szűrők; forgattyús tengelyek, főtengelyek; hengerek

motorokhoz és hajtóművekhez; kipufogódobok, motorokhoz és hajtóművekhez; ventilátorszíjak motorokhoz és

hajtóművekhez; ventilátorok motorokhoz és hajtóművekhez; üzemanyag-befecskendezők motorokhoz;

hangtompítók motorokhoz és hajtóművekhez; radiátorok (hűtő) motorokhoz és hajtóművekhez;

gyújtóberendezések belső égésű motorokhoz; önindítók, indítókapcsolók motorokhoz és hajtóművekhez;

töltőkompresszorok, feltöltőkompresszorok; szivattyúk; szivattyú gépek; gáz hőszivattyúk; kenőszivattyúk;

üzemanyag befecskendező szivattyúk; hidraulikus szivattyúk; áramfejlesztő generátorok; dízelmotoros

generátorok; benzinmotoros generátorok; gázmotoros generátorok; fotovoltaikus áramfejlesztők; építkezési gépek

és berendezések; gépek és berendezések be- és kirakodáshoz és azok alkatrészei; építkezési gépek; exkavátorok;

kerekes rakodógépek; lapátos, kanalas kotrók; bulldózerek; motoros terepjárók; terepjárók; hóekék; merülő

 tisztító haltenyésztő hálókhoz; tejipari gépek; traktorok; mezőgazdasági traktorok.
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 11    Légkondicionáló berendezések; gáz hőszivattyús légkondicionáló rendszerek; kazánok; hűtőkészülékek és

berendezések; hűtő tartályok; takarmány szárítására szolgáló készülékek; takarmány szárító berendezések;

 hőcserélők; világító tornyok.

 12    Motorok és hajtóművek szárazföldi járművekhez; vízijárművek és alkatrészek; szabadidős hajók, csónakok;

halászhajók; helikopterek; traktorok; mezőgazdasági traktorok; gumikerekek járművekhez; hernyótalpak; motoros

 terepjárók, terepjárók.

 16    Karton- vagy papírdobozok; csomagolópapírok; táskák (borítékok, zacskók) papírból vagy műanyagból

 csomagoláshoz; műanyag fólia csomagoláshoz; kartondobozok; nyomtatott anyagok; könyvecskék, brosúrák.

  28    Fröccsöntött minijárművek, építkezési gépek és mezőgazdasági gépek; fröccsöntött minitraktorok.

 36    Pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi menedzsment; vagyonkezelés; jelzálogügynöki

tevékenység; zálogház szolgáltatások; hitelnyújtási szolgáltatások; befektetés menedzsment; befektetés tervezés;

befektetés tanácsadás; tartozás behajtási ügynökségek; garancia szolgáltatások; kölcsönök (pénzügyi); óvadékkal

kapcsolatos szolgáltatások; zálogház szolgáltatások; részletfizetési hitelnyújtás; épület menedzsment; épületek

 lízingelése és bérbeadása; föld menedzsment; földek lízingelése.

 37    Fűtőberendezés beszerelés, javítás és karbantartás; légkondicionáló berendezések beszerelése, javítása és

karbantartása; repülőgép karbantartás és javítás; építkezési gépek és berendezések kölcsönzése, exkavátorok

kölcsönzése; építkezési gépek javítása és karbantartása, traktor karbantartás; gépkocsi karbantartás és javítás,

vízijármű karbantartás és javítás; áramfejlesztő generátorok karbantartása és javítása; mezőgazdasági gépek és

 berendezések karbantartása és javítása; telekommunikációs gépek és berendezések javítása és karbantartása.

 44    Mezőgazdasági eszközök kölcsönzése; fűnyírógépek kölcsönzése; trágyázás; trágyák és egyéb

 mezőgazdasági vegyszerek légi és felszíni permetezése; vízkultúra szolgáltatások; faiskolák, növénytermesztés.

 ( 210 ) M 15 02381

 ( 220 ) 2015.09.02.

 ( 731 )  Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) 1x1 Vitamin - vitaminpótlás okosan

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények.

 ( 210 ) M 15 02635

 ( 220 ) 2015.09.29.

 ( 731 )  Antenna Hungária Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Minőségre hangolva

 ( 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).

 ( 210 ) M 15 02645

 ( 220 ) 2015.09.30.

 ( 731 )  Duna Medical Center Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Itt jó kezekben van az egészségem.

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti és gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyógyszerészeti és gyógyászati

 eszközök reklámozása; orvosi, klinikai, kórházi, egészségügyi szolgáltatások reklámozása, marketingje.

  42    Orvosi, klinikai és egészségügyi kutatások és kutató szolgáltatások.

 44    Orvosi szolgáltatások; klinikai, kórházi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások, gyógyszerészeti és

 gyógyászati szolgáltatások; szanatórium, orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos üzemeltetés.

 ( 210 ) M 15 02710
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 ( 220 ) 2015.10.07.

 ( 731 )  NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kalocsai Zsófia, Budapest

 ( 541 ) Magyarország, Neked!

 ( 511 ) 9    Számítógépek; számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok, rögzített navigációs berendezések

 járművekbe [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök.

 42    Számítógép programok sokszorosítása; számítógépes rendszerek tervezése;számítógépes rendszerek

elemzése; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépprogramok installációja; számítógépprogramok

kidolgozása; számítógépprogramokkorszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

 számítógép-programozás;számítógép-szoftver fenntartása.

  45    Szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licencia].

 ( 210 ) M 15 02712

 ( 220 ) 2015.10.07.

 ( 731 )  Lajda Mátyás Márton, Érd (HU)

 ( 541 ) SÜTIFUTÁR

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, édességek, fagylaltok és jégkrémek, jég, tészták.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 15 02782

 ( 220 ) 2015.10.14.

 ( 731 )  SANATMETAL Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 ) MAGIC

 ( 511 )  10    Sebészeti műszerek, eszközök testben elhelyezett velőürszegek helyzetének meghatározásához; sebészetben

használatos célzókészülékek; celzókarok sebészetben használatos célzókészülékekhez; adapterek sebészetben

 használatos célzókészülékekhez; jeladók és érzékelők sebészetben használatos célzókészülékekhez.

 37    Sebészetben használatos célzókészülékek karbantartása és javítása; javítási tárgyú információk; konzultáció

orvosi sebészetben használatos célzókészülékekhez kapcsolódó konstrukciókról; sebészetben használatos

 célzókészülékek karbantartása és javítása.

  44    Sebészetben használatos célzókészülékekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 03089

 ( 220 ) 2015.11.13.

 ( 731 )  Hegyi Gergely, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 554 )

 ( 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 szereplő valamennyi áru).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  40    Élelmiszerek tartósítása, élelmiszerek fagyasztása.

 ( 210 ) M 15 03099

 ( 220 ) 2015.11.13.
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 ( 731 )  Pádi Gyula, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fábry Mátyás, Fábry Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CHOCOPATIA

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 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 15 03487

 ( 220 ) 2015.11.23.

 ( 731 )  Osváth Tibor, Taksony (HU)

 ( 541 ) MEGATOOL, HA IGAZÁN KEMÉNY SZERSZÁMOT AKAR!

 ( 511 )  7    Szerszámgépek.

  35    Szerszámgépek, háztartási és kertigépek forgalmazása.

  37    Szerszámgépek, háztartási és kertigépek szervizelése.

 ( 210 ) M 15 03492

 ( 220 ) 2015.11.23.

 ( 731 )  MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tombor Sándor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03493

 ( 220 ) 2015.11.23.

 ( 731 )  MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tombor Sándor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00190

 ( 220 ) 2016.01.22.

 ( 731 )  CROSSSEC Solutions Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Váradi János, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatkódoló, adattitkosító berendezések; adatbázisok; adatkommunikációs szoftverek; adattárolók

[szoftverek] számítógépes használatra; adatvédelmi tartalékegységek; alkalmazás- és adatbázis-integrálásra

szolgáló számítógépes szoftverek; alkalmazásszoftverek számítási felhő alapú szolgáltatásokhoz; applikációs

szoftver; digitális formában tárolt számítógépes programok; elektronikus adathordozók; kódolt programok;

letölthető képfájlok; letölthető zenefájlok; számítógép interfészek; számítógépes adatbázis szerverek;

számítógépes adatbázisok; számítógépes szoftver programok; számítógépes szoftverek [programok];

számítógépes szoftverek adatbázisokhoz való hozzáférés engedélyezéséhez; számítógépes szoftverek adattárolás

automatizálásához; számítógépes szoftverek szerver elérési alkalmazások vezérléséhez és kezeléséhez;
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számítógépes titkosító, kódoló szoftverek; számítógépes interfész szoftver; számítógépes szoftverek; személyes

 adatok védelmét biztosító szoftverek; szoftver táblagépekhez; szoftverek; USB pendrive-ok.

 38    Kódolt kommunikáció továbbítása; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok és dokumentumok

elektronikus közvetítése számítógép terminálok és elektronikus készülékek segítségével; digitális fájlok

továbbítása; elektronikus levelezési és üzenetküldési szolgáltatások; elektronikus üzenetküldési szolgáltatások;

e-mail szolgáltatások; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; hozzáférés biztosítása

online adatbázisokhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; hozzáférési kóddal elérhető adatkommunikációs

szolgáltatások; információ számítógépes továbbítása kódolt vagy terminálos hozzáféréssel; információ

számítógépes továbbítása kódolt vagy terminálos hozzáféréssel; információk átvitele telematikai kódokkal;

információtovábbítás számítógéppel; internetes beszélgető fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes

fórumok biztosítása; írott üzenetek, közlemények elektronikus továbbítása; kódolt üzenetek és képek átvitele;

számítógépes programok elektronikus átvitele interneten keresztül; távközlési hálózatról elérhető adatbázisban

tárolt adatok elektronikus cseréje; üzenetek, információk és képek továbbítása számítógép segítségével;

 videokonferencia szolgáltatások.

 42    Tanácsadás a felhő alapú számítástechnikai hálózatok és alkalmazások területén; adatbiztonsági

szolgáltatások; adatkódolási szolgáltatások; adatmegjelenítő rendszerek tervezése és fejlesztése; adatok

bevitelére, kiadására, feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adatok

elektronikai biztonsági másolatkészítő szolgáltatásai; adatok és számítógépes programok adatainak konvertálása

[nem fizikai átalakítás]; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok

helyreállítása; adatraktározás; adattároló rendszerek fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése és fejlesztése;

digitális képek kódolása; digitális zene kódolása; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes

programozás; elektronikus adatbiztonsági rendszerek tervezése és fejlesztése; elektronikus adattárolás;

elektronikus adattárolási és adat-háttérmentési szolgáltatások; elektronikus információ adatkonverziója; felhő

alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló online, nem letölthető operációs szoftverek;

ideiglenes használatának biztosítása; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló

operációs szoftverek bérbeadása; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló

operációs szoftverek programozása; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló

operációs szoftverek tervezése és fejlesztése; felhőalapú számítástechnika; hálózati kiszolgálók [webszerverek]

bérlete; információk, hírek és adatok kódolása, dekódolása és hitelesítése; információtechnológiai [it] tanácsadási

szolgáltatások; internetes biztonsági programok programozása; internetes honlapok létrehozására szolgáló

számítógépes programok, szoftverek és kódok írása megbízásra; internetes weboldal hosting szolgáltatások;

műszaki kutatás; programok fejlesztése; számítógép programok installációja; számítógép programok

sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes kód konvertálás; számítógépes kódok fejlesztése;

számítógépes kódok tervezése; számítógépes programok korszerűsítése; számítógépes szolgáltatások elektronikus

adattárolással kapcsolatban; számítógépes programok frissítése; számítógépes programok karbantartása;

számítógépes programok készítése; számítógépes programok szerkesztése; számítógépes programok tervezése;

számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépprogramok kidolgozása; számítógép-programozás;

számítógép-programozási szolgáltatások adatok tárolásához; szerver hosting, szerverbérlés; szoftver mint

szolgáltatás [saas]; szoftveralkotás; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; szoftverek

 kölcsönzése; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftvertervezés; üzenetek kódolása.

 ( 210 ) M 16 00239

 ( 220 ) 2016.01.28.

 ( 731 )  prof. dr. Fachet József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
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étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

A rovat 16 darab közlést tartalmaz.
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