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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 201.563
( 151 ) 2010.10.27.
( 210 ) M 09 01719
( 220 ) 2009.06.11.
( 732 ) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
( 740 ) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta
élelmiszer, ideértve a friss árut is, kozmetikai és tisztítószerek, papíráruk, háztartási eszközök, ruházati cikkek,
sörök, ásványvizek, alkoholmentesitalok, alkoholtartalmú italok, dohányáruk, vegyes iparcikkek árusítása;
mindezen termékek reklámozása, házhozszállítása, on-line, webáruházon keresztül történő értékesítése,
fogyasztói tanácsadás.
43 Vendéglátás (élelmezés); készételek készítése, csomagolása és házhozszállítása.
( 111 ) 201.564
( 151 ) 2010.10.25.
( 210 ) M 00 05663
( 220 ) 2000.10.26.
( 732 ) Heineken Hungária Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Sopron (HU)
( 546 )

( 511 ) 32 Sör.
( 111 ) 201.623
( 151 ) 2010.10.26.
( 210 ) M 00 06007
( 220 ) 2000.11.15.
( 732 ) Heineken Hungária Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Sopron (HU)
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( 546 )

( 511 ) 32 Sörök, ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok.
( 111 ) 201.637
( 151 ) 2010.10.28.
( 210 ) M 06 00248
( 220 ) 2006.01.25.
( 732 ) CSENDO Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Diós Éva, Diós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5 Táplálékkiegészítő készítmények, gyógyhatású italok és készítmények.
41 Oktatás, gyakorlati alkotóműhely szervezése és lebonyolítása, gyakorlati képzés, konferenciák szervezése,
szemináriumok és életmódtáborok rendezése és lebonyolítása, vezetése; spirituális tevékenység, meditáció és
meditációs technikák oktatása, önfejlesztő és önismereti módszerek oktatása, természetes gyógymódok oktatása,
élő előadások bemutatása, képességfejlesztési szolgáltatások, kulturális vagy nevelési célú bemutatók, kiállítások
szervezése, egészséges életmódra nevelés és oktatás, könyvkiadás; önfejlesztő- és önismereti tréningek,
konzultációk tartása és egyéni tanácsadás, üzleti és pedagógiai képzés és tanácsadás.
( 111 ) 201.706
( 151 ) 2010.11.04.
( 210 ) M 09 03325
( 220 ) 2009.11.16.
( 732 ) Vedoris Kft., Dorog (HU)
( 541 ) VEDORIS
( 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.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes
gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére.
3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 201.755
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( 151 ) 2010.11.29.
( 210 ) M 10 01187
( 220 ) 2010.04.14.
( 732 ) Balzola AvantGarden Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mosolygó Sára Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AvantGarden
( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
( 111 ) 201.834
( 151 ) 2011.01.05.
( 210 ) M 09 02120
( 220 ) 2009.07.17.
( 732 ) Ranlom & Keel Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Sárvár (HU)
( 740 ) dr. Menyhárt Ádám, Menyhárt Ügyvédi Iroda, Győr
( 546 )

( 511 ) 32 Szénsavas víz.
( 111 ) 202.007
( 151 ) 2010.12.17.
( 210 ) M 10 00594
( 220 ) 2010.02.23.
( 732 ) Henkel AG & Co KGaA, Düsseldorf (DE)
( 740 ) dr. László Áron Márk, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) PERFECT MOUSSE
( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
( 111 ) 202.012
( 151 ) 2010.12.21.
( 210 ) M 10 02331
( 220 ) 2010.07.30.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) Duo-Active
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi, diétás és táplálkozás-kiegészítő termékek, készítmények
és anyagok; táplálkozáskiegészítő italok és italkeverékek; vitaminok, ásványi élelmiszerkiegészítők,
étrend-kiegészítők.
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( 111 ) 202.013
( 151 ) 2010.12.21.
( 210 ) M 10 02330
( 220 ) 2010.07.30.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) FUNGIFIX
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 202.014
( 151 ) 2010.12.27.
( 210 ) M 10 00744
( 220 ) 2010.03.08.
( 732 ) NATURLAND Magyarország Termelő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 3 Szappanok, illatszerek, illó olajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5 Gyógyhatású termékek; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; növényi kivonatokat tartalmazó
készítmények.
30 Tea, kávépótló szerek, kakaó, gabonakészítmények, fűszerek, méz, ecet, fűszeres mártások.
( 111 ) 202.015
( 151 ) 2010.12.27.
( 210 ) M 10 01139
( 220 ) 2010.04.09.
( 732 ) Dokk Bistro Szórakoztató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 202.016
( 151 ) 2010.12.27.
( 210 ) M 10 01145
( 220 ) 2010.04.09.
( 732 ) BONGRAIN S.A. (A French société anonyme), Viroflay (FR)
( 740 ) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29 Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; feldolgozott táplálék-készítmények, tejből és növényi zsírból
készült táplálék-készítmények.
( 111 ) 202.017
( 151 ) 2010.12.27.
( 210 ) M 10 01335
( 220 ) 2010.04.28.
( 732 ) Construmanet Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35 Számítógépes nyilvántartások kezelése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése,
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése.
42 Hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete, hosting szolgáltatások web oldalakhoz, kutatómotorok
biztosítása az internethez, számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása, web oldalak alkotása és
fenntartása mások számára.
( 111 ) 202.018
( 151 ) 2010.12.27.
( 210 ) M 10 01336
( 220 ) 2010.04.28.
( 732 ) Gabolexin Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; gyógyteák.
44 Onkológiai betegek kezelése.
( 111 ) 202.019
( 151 ) 2010.12.27.
( 210 ) M 10 01339
( 220 ) 2010.04.28.
( 732 ) Bukor László, Baja (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6 Különösen fém állványok, hordozható és helyhez kötött fémszerkezetek.
20 Különösen fémbútorok.
35 Különösen on-line reklám és értékesítés.
( 111 ) 202.020
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( 151 ) 2010.12.27.
( 210 ) M 10 01340
( 220 ) 2010.04.28.
( 732 ) MINIFU Kft., Iregszemcse (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25 Különösen ruházati cikkek, kalapáru, cipők.
( 111 ) 202.021
( 151 ) 2010.12.27.
( 210 ) M 10 01143
( 220 ) 2010.04.09.
( 732 ) Gallyas Sándor, Hódmezővásárhely (HU)
( 541 ) GALLYAS
( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-,
jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések 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; automata elárusító berendezések és szerkezetekérmebedobással működő készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.
( 111 ) 202.022
( 151 ) 2010.12.27.
( 210 ) M 10 01337
( 220 ) 2010.04.28.
( 732 ) Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gyurácz Andrea, Gyurácz & Medve Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MOSOLYTURNÉ
( 511 ) 9 CD-ROM (kompakt) lemezek; egér [informatikai]; egér-alátét; fejhallgatók; hangfelvétel hordozók;
hanglemezek; hangrögzítő szalagok; kompakt lemezek [audio-video]; mikrofonok; számítógép programok
[letölthető]; szoftverek [rögzített].
35 Eladási propaganda mások számára; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
kutatások ügyletekkel kapcsolatban; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós
reklámozás; reklámidő bérlete távközlésimédiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek
szerkesztése; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; televíziós reklámozás.
41 Filmgyártás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és televízióprogramok
készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók
szolgáltatásai]; szórakoztatás;szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú- );
szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; zene öszzeállítása; élő
előadások bemutatása.
( 111 ) 202.023
( 151 ) 2010.12.27.
( 210 ) M 10 01345
( 220 ) 2010.04.28.
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( 732 ) Century 21 Real Estate LLC, Parsippany, New Jersey (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 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.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
( 111 ) 202.024
( 151 ) 2010.12.27.
( 210 ) M 10 01346
( 220 ) 2010.04.28.
( 732 ) FremantleMedia Limited, London W1T 1AL (GB)
Simco Limited, London W8 5 HY (GB)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) X FAKTOR
( 511 ) 41 Oktatási és szórakoztatási szolgáltatások a televízió, mozi, rádió és színház vonazkozásában; rádió- és
televízió programok, filmek és show műsorok készítése és előadása; a televízió és rádió segítségével folytatott
oktatás, vagy oktatás atelevíziózásról és rádiózásról; szórakoztatás a televízió és rádió segítségével; versenyek
szervezése (oktatási vagy szórakoztatási célú); interaktív telefon versenyek; publikáció; mozifilmek;, show
műsorok, rádió programok és televíziós programokkészítése; rádió, televízió, műhold, kábel, telefon, világháló és
Internet segítségével folytatott oktatás és szórakoztatás; showműsorok szervezése; hangfelvételek, előre felvett
show műsorok, filmek, rádió és televízió műsorok bérbevétele; videoszalagokés videolemezek készítése;
szórakoztató rádióműsorok készítése; szórakoztató televíziós műsorok készítése; mozifilmek készítése; színházi
műsorok készítése; játékok szervezése; televíziós szórakoztató műsorok készítése a közönség telefon
segítségéveltörténő közreműködésével; mobil telefon segítségével történő interaktív szórakoztató műsor; Internet
felhasználásával történő játékok szervezése.
( 111 ) 202.025
( 151 ) 2010.12.27.
( 210 ) M 10 01541
( 220 ) 2010.05.14.
( 732 ) bo-BONÉ Kft., Hajmáskér (HU)
( 541 ) BIONELL
( 511 ) 3 Fehérítő készítmények és más mosószerek, egyéb mosási adalékok, tisztító, fényesítő, zsírtalanító
készítmények, mosogatószerek.
( 111 ) 202.026
( 151 ) 2010.12.27.
( 210 ) M 10 01547
( 220 ) 2010.05.17.
( 732 ) Horváth Mérnöki Iroda Kft., Gödöllő (HU)
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( 541 ) eGEN
( 511 ) 7 Áramfejlesztő generátorok; áramfejlesztők; szinkrongenerátorok; szélkerék; szélturbina; szélerőmű;
szélgenerátor; vízturbina; vízerőmű; magújuló energiatermelő berendezés; villanymotor.
9 Akkumulátor; inverterek; napelem; szélmérők; transzformátorok; áram-egyenirányítók; mágnesek;
mérőműszerek; meteorológiai műszerek; elektronikus jeladók.
40 Energiatermelés.
( 111 ) 202.027
( 151 ) 2010.12.27.
( 210 ) M 10 01538
( 220 ) 2010.05.13.
( 732 ) Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) REZOLUX
( 511 ) 2 Festékek, bevonóanyagok, lakkok, rozsdagátló és fakonzerváló szerek, festék oldószerek.
( 111 ) 202.028
( 151 ) 2010.12.29.
( 210 ) M 10 01866
( 220 ) 2010.06.17.
( 732 ) Kancsár Tamás, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti
vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli
elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
keltetőgépek.
8 Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
( 111 ) 202.029
( 151 ) 2010.12.29.
( 210 ) M 10 01994
( 220 ) 2010.06.29.
( 732 ) Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Grof en Kron
( 511 ) 32 Sörök.
( 111 ) 202.030
( 151 ) 2010.12.29.
( 210 ) M 10 01981
( 220 ) 2010.06.29.
( 732 ) Miklovicz Norbert, Tököl (HU)
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( 591 )
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 202.031
( 151 ) 2010.12.29.
( 210 ) M 10 01581
( 220 ) 2010.05.19.
( 732 ) Sanoma Budapest Kiadói zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 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.
35 Reklámozás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, különösen újságkiadás;
elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.
( 111 ) 202.032
( 151 ) 2010.12.29.
( 210 ) M 10 01451
( 220 ) 2010.05.05.
( 732 ) Tradus Allegro AG, Zug (CH)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9 Számítógépes szoftver az elektronikus kifizetéshez, valamint pénzösszegek átutalására; számítógép szoftver;
hitelesítő szoftver; kábeles vagy kábel nélküli számítógép perifériák; számítógép biztonsági berendezés,
nevezetesen titkos kóddal rendelkezőszámláló a banki számítógép adatainak felvételére; hangok vagy képek
rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; mágnesesen
kódolt hitel- és fizető kártyák; automata elosztó berendezések és szerkezetekérmebedobással működő
készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző
(felügyeleti), életmentő ésoktató berendezések és felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására és ellenőrzésére.
36 Átutalásokra és termékek készpénzzel való kifizetésére vonatkozó pénzügyi szolgáltatások elektronikus
kommunikációs hálózat segítségével; pénzügyi tranzakciók kiegyenlítése és pénzügyi egyeztetés elektronikus
kommunikációs hálózat felhasználásával;kifizetések; különböző fajtájú fizetési módok és olyan pénzügyi
szolgáltatások megvalósítása, mint a hitelkártya szolgáltatások, hitelkártya és hitelkeret biztosítása, számlák
átutalása, valamint azok kiegyenlítése, olyan fizetési szolgáltatások, mint agarantált fizetésű szállítások, valamint
piaci pénzügyi alapok biztosítása; olyan pénzügyi szolgáltatások, mint a csalás kiiktatása és azok megelőzése,
valamint pénzügyi vitás helyzetek megoldása; valamint olyan pénzügyi szolgáltatások, mint ajótékonysági
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adományok eljuttatása elektronikus kommunikációs hálózat felhasználásával; külföldi devizák kezelése; házibank
szolgáltatások; elektronikus átutalások; online banki és telebanki szolgáltatások; biztosítás; pénzügyi ügyletek;
valutaügyletek;ingatlanügyletek.
42 Számítógépes szoftver tervezése és kifejlesztése az elektronikus kifizetésekhez, pénzösszegek elektronikus
átutalásához, hitelesítési eljárásokhoz; alkalmazás programozó interfészek (API) tervezése és kifejlesztése;
információ biztosítása a számítógépszoftverek és számítógép szoftver tervezések és fejlesztések terén; műszaki
segítségnyújtás, számítógép szoftver problémák elhárítása.
( 111 ) 202.033
( 151 ) 2010.12.29.
( 210 ) M 10 00981
( 220 ) 2010.03.25.
( 732 ) Expo-Trade Kft., Budapest (HU)
( 541 ) FINE LIVING EXPO
( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák (oktatás);
alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; digitális képfelvételezés; diszkók szolgáltatásai;
egészség(védő) klubok [kondicionálás];elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások
díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; fényképészet; filmgyártás; filmszínházi előadások; fogadások tervezése(szórakoztatás);
fotóriportok készítése; golfpályák üzemeltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése;
hangversenyek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; időmérés sporteseményeken;
játékkaszinókszolgáltatásai; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás);
kalligráfiai (szépírási) szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakozatás vagy
oktatás); konferenciák szervezése éslebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés; modellügynökségek művészek számára;
múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); oktatás; oktatási tárgyúinformációk; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; pályaválasztási
tanácsadás; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;show-műsorok;
show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok lebonyolítása; sport edzőtábori
szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidős
szolgáltatások nyújtása;szemináriumok rendezése és vezetése; szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú
információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása,nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban;
televíziós szórakoztatás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás]; vidámparkok; videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmezés;
videofilmgyártás;videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy filmstúdiók részére; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték; éjszakai klubok;
élő előadások bemutatása; üdülési tárgyúinformáció; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].
( 111 ) 202.037
( 151 ) 2011.01.05.
( 210 ) M 09 03250
( 220 ) 2009.11.09.
( 732 ) Amerikai Kereskedelmi Kamara Magyarországi Irodája, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 202.038
( 151 ) 2011.01.05.
( 210 ) M 09 02437
( 220 ) 2009.08.25.
( 732 ) Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György, Budapest
( 541 ) TELE3
( 511 ) 9 Ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó
berendezések és szerkezetek érmebedobássalműködő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.
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 anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.
42 Számítógépprogramok fejlesztése, licencbe adása és lízingelése (bérlése), adatállomány-szolgáltatás, vagyis
adatok gyűjtése, tárolása, kutatása, rendszerezése és közlése, adatállomány használatához való jog kölcsönzése és
igénybevételi idő bérbeadása(kölcsönzése), mindenfajta távközlési szolgáltatáshoz való hozzáférhetőség
biztosítása.
45 Szerzői-jogi ügykezelés, szerzői jogok, rádiósugárzási és tv-sugárzási jogok és egyéb immateriális jogok.
( 111 ) 202.039
( 151 ) 2011.01.05.
( 210 ) M 09 02429
( 220 ) 2009.08.25.
( 732 ) Semperger Kinga, Budapest (HU)
Barabás Tamás, Budapest (HU)
( 546 )
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( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek; fényképek; anyagok művészek
részére; tanítási és oktatási anyagok, papíripari cikkek, klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, /segítségnyújtás vállalati
(társadalmi felelősségvállalás) tevékenység végzéséhez és kommunkikációjához, közönség kapcsolatok,
reklámozási szolgáltatások, tanácsadás./
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek / (vállalati társadalmi felelősségvállalással)
és kommunkikációjával kapcsolatos képzés, tanácsadás, eseményszervezés, partnerek felkutatása, közvetítése/
( 111 ) 202.040
( 151 ) 2011.01.05.
( 210 ) M 09 03236
( 220 ) 2009.11.06.
( 732 ) Bolyhos László, Újszilvás (HU)
( 740 ) Király György, Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
( 111 ) 202.041
( 151 ) 2011.01.05.
( 210 ) M 09 02632
( 220 ) 2009.09.16.
( 732 ) dr. Szabó Tibor, Kaposvár (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Pénzügyi ügyletek.
41 Szakmai képzés.
45 Jogi szolgáltatások.
( 111 ) 202.042
( 151 ) 2011.01.05.
( 210 ) M 10 01676
( 220 ) 2010.05.28.
( 732 ) Magyar Vitorlás Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35 Sport- és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos reklámtevékenység.
41 Sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 202.043
( 151 ) 2011.01.05.
( 210 ) M 10 01269
( 220 ) 2010.04.21.
( 732 ) Glamorous Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Újvári Dóra, Jacky-Szalóki-Újvári 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.
11 Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,
elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.
( 111 ) 202.044
( 151 ) 2011.01.05.
( 210 ) M 10 01053
( 220 ) 2010.04.01.
( 732 ) Co-op Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Erdei József, Budapest
( 541 ) AquaFontis
( 511 ) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
szörpök és más készítmények italokhoz.
( 111 ) 202.045
( 151 ) 2011.01.05.
( 210 ) M 10 00264
( 220 ) 2010.02.01.
( 732 ) Zsindelyes Pálinkafőzde Kft., Érpatak (HU)
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( 554 )

( 511 ) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök).
( 111 ) 202.046
( 151 ) 2011.01.05.
( 210 ) M 10 00454
( 220 ) 2010.02.15.
( 732 ) BIOMED Kft., Budapest (HU)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 3 Kozmetikai cikkek.
5 Növényi kivonatok, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, gyógyhatású készítmények.
( 111 ) 202.047
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( 151 ) 2011.01.05.
( 210 ) M 10 00453
( 220 ) 2010.02.15.
( 732 ) BIOMED Kft., Budapest (HU)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 3 Kozmetikai cikkek.
5 Növényi kivonatok, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, gyógyhatású készítmények.
( 111 ) 202.048
( 151 ) 2011.01.05.
( 210 ) M 10 01052
( 220 ) 2010.04.01.
( 732 ) ÉRTÉKTREND Oktatástervezési és Szervezési Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Garai Géza, Garai & Colnár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16 Tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, beszerzői szolgáltatások, eladási propaganda mások számára, gazdasági
előrejelzések, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynökségek, közvéleménykutatás, on-line
hirdetői tevékenység számítógépeshálózaton, outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], piaci
tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok
kölcsönzése, reklámanyagok terjesztése, önköltség-elemzés, reklámozás, reklámszövegekpublikálása;
reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben,
szakvéleményadás gazdaságiügyekben, szponzorok felkutatása, televíziós reklámozás; üzleti felvilágosítás,
tájékoztatás; üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.
39 Utazások szervezése, utaskísérés.
41 Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, digitális képfelvételezés, elektronikus desktop kiadói
tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása,fényképészet, filmgyártás, gyakorlati képzés [szemléltetés],
M286

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 3. szám, 2011.02.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok
szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállításokszervezése, oktatás; oktatási
tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; pályaválasztási tanácsadás, rádióés televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, szabadidős szolgáltatások nyújtása, szórakoztatás,
nemreklámcélú szövegek kiadása, televíziós szórakoztatás, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás],
videofilmezés, videofilmgyártás, élő előadások bemutatása.
42 Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, web oldalak alkotása és fenntartása mások
számára, grafikusművészi tervezési szolgáltatások.
44 Egészségügyi szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, pszichológus szolgáltatásai, távgyógyászati szolgáltatások.

( 111 ) 202.049
( 151 ) 2011.01.05.
( 210 ) M 10 00855
( 220 ) 2010.03.12.
( 732 ) Dirk Rossmann GmbH, Burgwedel (DE)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) babydream
( 511 ) 3 Mosó- és fehérítőszerek; tisztító-, fényesítő-, zsírtalanító szerek; illatszerek; illóolajok; hajvizek; fogtisztító
szerek; test- és szépségápolási szerek, különösen bőrápoló krémek, olajok és oldatok; testápolási szerek,
különösen olajos törlőkendők,nedves törlőkendők, nedves mosdókesztyűk; bőrápoló- és tisztítókendők;
fürdőadalékok nem orvosi célra; szappanok; vattarudacskák; samponok, a fenti áruk mindegyike csecsemők és
kisgyermekek részére is.
5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények orvosi használatra; diétás készítmények orvosi
célokra; ragtapaszok, kötöző anyagok; fertőtlenítőszerek; féregirtó készítmények; fungicidek, herbicidek;
tápszerek csecsemők és kisgyermekek részére,beleértve a 29., 30. és 32. áruosztályokba tartozó termékeket is; a
fenti termékek mindegyike hipoallergén és probiotikus változatban is; szoptató betétek; sebvédő krémek;
gézpelenkák.
6 Fémzárak különösen szekrényekhez; sarok- és élvédők fémből; fémdobozok és -ládák.
8 Kéziszerszámok és -eszközök; késműáruk, villák és kanalak; vágó- és szúrófegyverek; borotvakészülékek;
babafelszerelések, különösen tanuló etetőkészletek, hőálló kanalak; ollók; tejporadagolók; étkészletek.
9 Földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, ellenőrző-, életmentő és oktató
berendezések és eszközök; elektromosság vezetésére, elosztására, átalakítására, tárolására, szabályozására és
ellenőrzésére szolgáló berendezések éseszközök; hangok és képek rögzítésére, továbbítására és lejátszására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tűzoltó eszközök; babafelszerelések, különösen fürdővíz hőmérők,konnektorvédők; kislámpák
babák részére.
10 Művégtagok, -szemek és -fogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varróanyagok; baba felszerelések, különösen
itató és nyugtató cumik, nevezetesen szilikon etetőcumik, latex etetőcumik, latex nyugtató cumik, szilikon
nyugtató cumik, orrszívók, cumitartó lánc,cumitartó lánc fából, cumitartó csipesz; markolható cumisüveg,
üvegből készült cumisüveg, műanyag cumisüveg, fém cumisüveg; rágókarika; hőmérők (orvosi célra), párnák,
különösen cseresznyemag párnák.
11 Világítási, fűtési, párásító, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető- és vízvezeték felszerelések, valamint
egészségügyi berendezések; babafelszerelések, különösen WC-ülőkék, tompított fényű lámpák; baba wc;
ágymelegítő palackok.
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12 Babafelszerelések, különösen babakocsi háló, pólyázó táska.
14 Nemesfémek és ötvözetek, valamint az ilyen anyagokból készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem
tartoznak más osztályokba; ékszerek; bizsuk, drágakövek; órák és időmérő eszközök; baba kiegészítők,
nevezetesen zenélő órák; nemesfémből készültládák, dobozok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papír- és papíripari vagy háztartási
ragasztóanyagok; anyagok művészek részére;festőecsetek; írógépek és irodai kellékek (bútorok kivételével);
oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok, amelyek nem tartoznak más
osztályokba; nyomdabetűk; klisék; baba nadrágpelenkák; babapelenkák papírból vagycellulózból, különösen
pelenkabugyik; gézpelenkák; papír partedlik.
18 Bőr és bőrutánzatok, valamin ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba; állatbőrök, irhák; úti- és kézi bőröndök, esernyők; napernyők és sétabotok; babahám
járástanuláshoz; hálók és táskák, különösen babakocsikhoz,amelyek a 18. áruosztályba tartoznak;
bevásárlótáskák, különösen babakocsikhoz; hőtartó táskák, különösen cumisüvegekhez; a 18. áruosztályba tartozó
napvédők; a 18. áruosztályba tartozó esővédők; takarók; pólyázó táskák.
20 Nem fémből készült zárak, különösen szekrényekhez; párnák, különösen meggymag párnák; nem fémből
készült tároló dobozok, dobozok, ládák.
21 Háztartási és konyhai eszközök és tárolók; fésűk és szivacsok; kefék és ecsetek (nem festési célra);
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; baba
kiegészítők, különösen fésűk és kefék, üvegmosó kefék, fakefék, porkefék, itatók, kerek fedelek, melegen tartó
tányérok, melegen tartó dobozok, poharak, csészék, tanuló fogmosókészlet; ágytakarórögzítők; kendők,
különösen nyálkendők; nem fémből készült sarok- és étvédők; üvegtartók, különösen babakocsikhoz; snack
kínálóedények, tálak; tányérok; tárolódobozok; csészék; üvegek; poharak; csőrös csészék; dobozok különösen
cumitartó dobozok.
24 Szúnyoghálók; zsebkendők; fürdőlepedők; takarók; plüsstakarók, különösen velúrból.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők; gyermekruházat, különösen baba fehérnemű, nevezetesen babanadrágok,
ujjatlan babapólók, rövid ujjú babapóló, hosszú ujjú babapólók, ujjatlan babafelsők, rövid ujjú babafelsők, hosszú
ujjú babafelsők, baba hálóruhák,bébi rugdalózók, bébi előkék, babazoknik csúszásgátlóval, baba nadrágpelenkák,
nevezetesen baba pelenkabugyik, csörgőzoknik, harisnyanadrágok, felsők; sapkák; fejkendők, nyaksálak.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek;
játékok, különösen bébi kiegészítők, nevezetesen kézi csörgők, kulcs csörgők, babakönyv fából, facsipeszek,
fürdő állatok, gyermekkocsi csörgők,gyermekkocsi láncok, cumiláncok, játékállatok textilből, bőrlabda,
készségfejlesztő kocka, fogantyú, rongylabda, alvókendő, könyv textilből, játékóra, fürdőkádba való könyv,
játéktelefon, játékpohár, játék- és kulcsfüggők rágósarokkal, felfújhatójátékállat, kockakészlet, játékhernyó,
mobiltelefon, különösen mobiltelefon fából, mobiltelefon textilből, mobiltelefon textilből játékórával, arcos
labda, csuklócsörgő, fürdőhajók, képességfejlesztő spirál textilből, játékpohár, függeszthető játékok,különösen
fából és textilből készült függeszthető játékok, függeszthető játékok játékórával.
29 Hús; hal; baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, mélyhűtött, szárított és főtt gyümölcsök és zöldségek;
különösen gyümölcspépek, gyümölcskompótok, különösen almával, körtével, banánnal; teljes kiőrlésű pelyhek;
gyümölcsszeletek, különösenalma-banán ízű gyümölcsszeletek; tökszeletek; tökkompót; zselék, lekvárok
(dzsemek), kompótok; tojás, tej- és tejtermékek, különösen tejes ételek, grízpép, tejpép; tejberizs, anyatej
helyettesítő tápszer; anyatej kiegészítő tápszer; étkezési olajok észsírok, a fenti termékek mindegyike
hipoallergén és probiotikus változatban is.
30 Kávé; pótkávék; tea, különösen ánizstea; kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, lisztek és más
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gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; kekszek, különösen tönkölybúzából készült
kekszek; fagylalt; méz, melaszszirup; élesztő,sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég; teljes
kiőrlésű gabonapép; ánizstea; kész- és félkész ételek, különösen csecsemők és kisgyermekek részére, nevezetesen
zöldséges sonkás tészta, bolognai spagetti, zöldséges rizs csirkével,zöldséges rizs pulykával, sárgarépa
burgonyával és csirkével, sárgarépa burgonyával és marhával, brokkoli sárgarépával, zöldség kölessel,
zöldségrizottó, müzli, különösen gyümölcsös müzli; grízpép, különösen gyümölccsel; müzliszelet,
különösengyümölccsel; puffasztott rizs szeletek; kétszersültek; gabonapelyhek, különösen reggeliző pelyhek, a
fenti termékek mindegyike hipoallergén és probiotikus formában is.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; különösen ánizstea almalével;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek, különösen gyümölcsfröccsök, nevezetesen almalé fröccsök és almalé; banános
gyümölcslé; zöldségitalok és zöldséglevek;szoptatós ital kismamáknak; babavizek; szörpök és más készítmények
italokhoz.
( 111 ) 202.050
( 151 ) 2011.01.05.
( 210 ) M 10 01243
( 220 ) 2009.11.06.
( 732 ) Balatonfüredi Hajógyár Kft., Balatonfüred (HU)
( 541 ) BALATON295
( 511 ) 12 Vitorláshajók, hajótestek.
22 Vitorlavásznak, vitorlák, kötelek, zsinegek.
28 Sportcikkek, árbocok.
( 111 ) 202.051
( 151 ) 2011.01.05.
( 210 ) M 10 01242
( 220 ) 2009.11.06.
( 732 ) Balatonfüredi Hajógyár Kft., Balatonfüred (HU)
( 541 ) BALATON25
( 511 ) 12 Hajók, hajótestek.
22 Vitorlavásznak, vitorlák, kötelek, zsinegek.
28 Sportcikkek, árbocok.
( 111 ) 202.052
( 151 ) 2011.01.05.
( 210 ) M 09 03432
( 220 ) 2009.11.24.
( 732 ) Felföldi Édességgyártó Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5 Vitaminkészítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
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szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
A rovat 46 darab közlést tartalmaz.
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