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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 10 01296
( 220 ) 2010.04.23.
( 731 ) ratiopharm GmbH, Ulm (DE)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Claranette-ratiopharm
( 511 ) 5
10

Gyógyszerészeti készítmények; gyógyhatású termékek.
Gyógyító készülékek; gyógyászati készülékek és eszközök.

( 210 ) M 10 02341
( 220 ) 2010.07.30.
( 731 ) DHARMA-SAN Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Bt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Jónás-naptár
( 511 ) 44

Orvos-egészségügyi szolgáltatás, természetes fogamzásirányítás Dr. Eugen Jonas metódusa szerint.

( 210 ) M 10 02342
( 220 ) 2010.07.30.
( 731 ) DHARMA-SAN Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Bt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Jónás módszer
( 511 ) 44

Orvos-egészségügyi szolgáltatás, természetes fogamzásirányítás Dr. Eugen Jonas metódusa szerint.

( 210 ) M 10 02651
( 220 ) 2010.09.03.
( 731 ) Arzenál Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Krajnyák András, ABK.dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi és Szabadalmi 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,

különösen napszúrás elleni készítmények gyógyszerészeti használatra, napfény elleni leégés elleni eszközök;
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).
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.
( 210 ) M 11 00022
( 220 ) 2011.01.05.
( 731 ) RAJO a.s., Bratislava (SK)
( 300 ) 1220-2010 2010.07.26. SK
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( 740 ) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermék, különösen joghurt és joghurt italok.

( 210 ) M 11 00122
( 220 ) 2011.01.19.
( 731 ) Vibro Vital Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Markovics Barbara, Szász és Markovics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
42

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 11 00125
( 220 ) 2011.01.19.
( 731 ) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) FutureZone
( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő,

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek
rögzítésére, továbbítására,másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata
áruelosztó-berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.
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.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38

Távközlés.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; nevezetesen: alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása

(gyakorlat), eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy
oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása,kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatás,
oktatási tárgyú információk.
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42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére mások által egyéni

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
( 210 ) M 11 00136
( 220 ) 2011.01.20.
( 731 ) Metro International S.A., Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Riesz Tamás, Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 11 00137
( 220 ) 2011.01.20.
( 731 ) OPTICORP S.A., 1118 Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Bíró Csaba, Péteri Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ODEX
( 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.

( 210 ) M 11 00198
( 220 ) 2011.01.27.
( 731 ) Harcsa János, Környe (HU)
( 546 )
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, mezőgazdasági, kertészeti, vegyitermékek.

2

Festékek.

3

Szappanok; illatszerek, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok.
11

Vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

23

Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

25

Ruházati cikkek.

32

Ásványvizek, szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok.

44

Orvosi szolgáltatások, állatgyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és

állatok részére, mezőgazdasági és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 11 00199
( 220 ) 2011.01.27.

M1091

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 11. szám, 2011.06.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 731 ) Nádasy László, Budapest (HU)
( 740 ) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) RENOWIN
( 511 ) 6
19

Nyílászárók fémből.
Nyílászárók nem fémből.

( 210 ) M 11 00202
( 220 ) 2011.01.27.
( 731 ) Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft., Sopron (HU)
( 740 ) dr. Krasnyánszky János, Sopron
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 11 00207
( 220 ) 2011.01.27.
( 731 ) STUDIO PEYO S.A., Genéve (CH)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) HUPIKÉK TÖRPIKÉK
( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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.
18

Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok.
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
24

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk.

29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz.
35

Reklámozási, továbbá termékek, valamint szolgáltatások bevezetésére vonatkozó szolgáltatások a

különböző hírközlési formák és az Internet segítségével; reklámok, illetve reklám anyagok készítése az adatok és
információk közlésére, a pénztárnál, illetveegyéb hírközlési eszközökkel való terjesztésre, beleértve a
web-lapokat is; terjesztés, beleértve a kereskedelmi terjesztést, valamint a nagyközönség tájékoztatására irányuló
szolgáltatások különböző termékek és szolgáltatások vonatkozásában bármelyhírközlési forma, valamint az
Internet felhasználásával; a reklám anyagok, prospektusok, minták és ajándéktárgyak terjesztése; a termékek
bemutatása; levélreklámok; marketing szolgáltatások különböző termékekre és szolgáltatásokra bármely
hírközlésiforma, valamint Internet felhasználásával; marketing tanulmányozás, kutatás és elemzés; az ügyfél
reklámra való válaszának elemzése; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztárció; irodai munkák;
kiskereskedelmi üzletek alapításával és működtetésévelkapcsolatos információk és tanácsok szolgáltatása;
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különböző típusú áruk beszerzése, valamint vevők biztosítása az áruk eladásához; a fentiekkel kapcsolatos
információk és tanácsadói szolgáltatások.
( 210 ) M 11 00211
( 220 ) 2011.01.28.
( 731 ) SINCILU EURO Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor ügyvéd, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9
35

Napszemüvegek, napszemüveg keretek.
Napszemüveg és napszemüveg keretek kis és nagykereskedelme web-áruház.

( 210 ) M 11 00305
( 220 ) 2011.02.03.
( 731 ) Bacsa Andrea, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hamvai Julianna, Budapest
( 546 )
( 511 ) 39
41

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 11 00306
( 220 ) 2011.02.03.
( 731 ) Pharmacia & Upjohn Company LLC, Kalamazoo, Michigan (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) DICARTIL
( 511 ) 5

Kardiovaszkuláris (szív- és érrendszeri) gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 00311
( 220 ) 2011.02.04.
( 731 ) Timár Éva, Szendehely (HU)
( 740 ) dr. Jaczkovics László Gábor, Jaczkovics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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.
40

Anyagmegmunkálás.

41

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

( 210 ) M 11 00312
( 220 ) 2011.02.04.
( 731 ) Novartis AG, Basel (CH)
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( 740 ) dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TRAMADOLOR KOMBI
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 00313
( 220 ) 2011.02.04.
( 731 ) 1A PHARMA GmbH, Oberhacing (DE)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, 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 00382
( 220 ) 2011.02.10.
( 731 ) Kirowski Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sótonyi Gergely, Árva és Sótonyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 591 )
( 511 ) 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.
( 210 ) M 11 00383
( 220 ) 2011.02.10.
( 731 ) Kirowski Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sótonyi Gergely, Árva és Sótonyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) kirowski
( 511 ) 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.
( 210 ) M 11 00384
( 220 ) 2011.02.10.
( 731 ) EDICTUM Kft., Gyál (HU)
( 541 ) FULAN
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek.

( 210 ) M 11 00484
( 220 ) 2011.02.21.
( 731 ) Barta Gyuláné, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30

Lisztek és más gabonakészítmények, pizza, élesztő, sütőporok, só, mustár, fűszeres mártások, fűszerek,

szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások), ízesítőszerek, ízesítők (a pizza előállításához), pizza tészta.
39

Szállítási szolgáltatások, áruk csomagolása, házhozszállítás megrendelés alapján.

43

Vendéglátás, élelmezés.

( 210 ) M 11 01234
( 220 ) 2011.04.18.
( 731 ) Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Ilcsi A TERMÉSZETES VÁLASZTÁS
( 511 ) 3

Kozmetikai cikkek; növényi hatóanyagokat tartalmazó kozmetikai készítmények; kéz- és lábápoló

készítmények; szappanok; fodrászati készítmények.
35

Tanácsadás, különösen gazdasági és üzletpolitikai tanácsadás; közönség- és ügyfélszolgálat; kereskedelmi

vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése.
41

Tanfolyamok szervezése és vezetése, szemináriumok rendezése és vezetése; gyakorlati képzés és oktatás.

44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; tanácsadás, szépségápolás, különösen szépségszalonok,

napozószalonok, kozmetikák, fodrászszalonok.
( 210 ) M 11 01325
( 220 ) 2011.04.22.
( 731 ) Idealbody Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bálint Tünde ügyvéd,Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, 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; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
( 210 ) M 11 01513
( 220 ) 2011.05.16.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) PARZYGLAN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 01514
( 220 ) 2011.05.16.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) RALEGIS
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 11. szám, 2011.06.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 01515
( 220 ) 2011.05.16.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) REGISAL
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 01516
( 220 ) 2011.05.16.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) EGIRALIN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 01517
( 220 ) 2011.05.16.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) PALOREGIS
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 01518
( 220 ) 2011.05.16.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) MODYLAN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 01519
( 220 ) 2011.05.16.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) EGIPALON
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 01520
( 220 ) 2011.05.16.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) PARLEDON
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 33 darab közlést tartalmaz.
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