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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 09 03103
( 220 ) 2009.10.27.
( 731 ) Történelmi Vitézi Rend Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gyurta Tibor Roland ügyvéd, Budapest
( 541 ) TÖRTÉNELMI VITÉZI REND
( 511 ) 25
41

Nemzeti hagyományőrző alsó-és felsőruházat; nyakkendő; kalap; köpeny.
A magyar nemzeti érzés és tudat, valamint a magyar katonai vitézség hagyományainak őrzése; oktatás;

kultúrális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.
( 210 ) M 10 00645
( 220 ) 2010.02.26.
( 731 ) Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács (OBTT), Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 31
35

Magyarországról származó burgonya.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák a burgonya

kereskedelmével, reklámozásával és forgalmazásával kapcsolatban.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás összefüggésben a burgonya eladásával és népszerűsítéséval

kapcsolatban.
( 210 ) M 10 01141
( 220 ) 2010.04.09.
( 731 ) Losó Adrienn, Albertirsa (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
( 541 ) MIRELITE
( 511 ) 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.
30

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.
31

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára;
maláta.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

40

Anyagmegmunkálás.
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( 210 ) M 10 01652
( 220 ) 2010.05.27.
( 731 ) Semmelrock International GmbH, Wien (AT)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Arte Pest Buda kockakő
( 511 ) 19

Magyarországról származó nem fém építőanyagok; betonból készült burkolatrögzítések és ezek részelemei;

előre gyártott betonelemek; betonkövek, útburkolatkövek; betonlapok, burkolólapok; anyagok útépítéshez;
szegélykövek, talapzatok;ereszcsatorna-rendszerek; lépcsőkövek, blokklépcsők; diszítőkövek és -lapok
útburkoláshoz.
37

Járművel és/vagy gyalogosan járható burkolatok rögzítésével kapcsolatos munkák kivitelezése.

42

Járművel és/vagy gyalogosan járható burkolatok rögzítésével kapcsolatos műszaki tanácsadás és építési

tervkészítés.
44

Táj- és kertalakítással kapcsolatos műszaki tanácsadás, tervezés és kivitelezés.

( 210 ) M 10 02817
( 220 ) 2010.09.20.
( 731 ) GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)
( 740 ) dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
29

Diétás termékek gyermekek és betegek részére.
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,
konzervek, savanyúságok.
31

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára;
maláta.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; mindenfajta élelmiszer - ide értve a friss árut is - nagykereskedelme és

kiskereskedelme, élelmiszer termékek hirdetése, reklámozása, és a kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások,
beleértve a házhoz szállítást,online webáruházon keresztül történő értékesítést, fogyasztói tanácsadást.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 11 00432
( 220 ) 2011.02.15.
( 731 ) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lázár Zsigmond, Lázár Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Állatgyógyászati készítmények; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok;

fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek),
gyomirtó szerek (herbicidek).
10

Állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok , műszemek és műfogak; ortopédiai cikkek;

sebészeti varratanyagok.
41

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

44

Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
( 210 ) M 11 00575
( 220 ) 2011.02.28.
( 731 ) Tokaj Kereskedőház Zrt., Tolcsva (HU)
( 740 ) dr. Barati Béla, Sátoraljaúhely
( 546 )

( 511 ) 33
35

Tokaj eredetmegjelölés területéről származó borok.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 11 00760
( 220 ) 2011.03.17.
( 731 ) Yogurteria Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 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.
30

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.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 11 00763
( 220 ) 2011.03.17.
( 731 ) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)
( 300 ) 235546 2011.02.06. IL
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DUOAROMA
( 511 ) 3

Mosó és fehérítő készítmények és más mosodai célokra szolgáló készítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló és

csiszolószerek; szappanok háztartási célokra.
( 210 ) M 11 00867
( 220 ) 2011.03.22.
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( 731 ) Berki László, Debrecen (HU)

( 740 ) dr. Móré Viktoria, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek.

( 210 ) M 11 00871
( 220 ) 2011.03.22.
( 731 ) ÖKONET-EURÓPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Beretvás Károly, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; dezodoráló szappanok;
dezodorok személyes használatra fogkrémek;hajspray; izzadás gátló piperecikkek; kenőcsök kozmetikai
használatra; kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai készítmények; fürdőkhöz kozmetikai krémek; kozmetikai
szerek; lefolyócső-tisztító készítmények; mosdószappanok; mosószerek, nem gyártáshoz ésnem gyógyászati
használatra; piperecikkek; samponok; szappanok; szájvizek, nem gyógyászati használatra, textilpuhító szerek
mosáshoz tisztítószerek; zsírtalanító szerek, nem gyártás során való használatra.
5

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra,

bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázó anyagok; fertőtlenítőszerek;
kártékony állatok irtására szolgáló készítmények,gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek);
húgyúti bántalmak elleni készítmények; légfrissítő készítmények; nyomelem-készítmények emberi és állati
fogyasztásra; parazitaölő készítmények; vitaminkészítmények.
11

Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

berendezések. csíraölő égők; desztillálóberendezések; szűrők (háztartási vagy ipari berendezések részei); szűrők
ivóvízhez; vízlágyító készülékek ésberendezések; víztisztító berendezések, vízderítő berendezések; víztisztító
készülékek és gépek, vízszűrő berendezések.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák árubemutatás;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése, számítógépes nyilvántartások kezelése; üzletifelvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsdadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; vásárlási
megrendelések ügyintézése.
( 210 ) M 11 00878
( 220 ) 2011.03.23.
( 731 ) TIARA Gazdaságszervező és Tőkebefektetési Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 541 ) Jadviga
( 511 ) 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; albumin
étkezésre; algakivonatok étkezésre;alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré;
aludttej; amerikai mogyoróvaj; amerikaimogyoró, feldolgozott; angolszalonna; aszalt kókuszdió; bab, tartósított;
baromfi, nem élő; borsó, tartósított; bundás burgonyaszeletek;bundás virsli; burgonyaszirom; csemegeuborka;
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csigatojások táplálkozási célra; csontolaj, étkezési; datolya; dió, feldolgozott; disznóhús; dzsemek; faggyú,

étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fehérje emberi fogyasztásra; fésűkagylók, nem élő; garnélarákok, nem élő;
gomba, tartósított; gyömbérdzsem; gyümölcshéj;gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök,
főtt; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták; gyümölcsszeletkék, apró; hagyma, tartósított; hal,
nem élő; hal,tartósított; halból készített ételek; halenyv, zselatin táplálkozási használatra; halfilé; halhús emberi
fogyasztásra; halkonzervek; hentesáruk; heringek; homár, nem élő; hummusz [csicseriborsókrém]; hús; hús,
tartósított; húskivonatok; húskocsonya;húskonzervek; húsleves, erőleves; húsleves koncentrátumok; húsleveshez
(táptalajhoz) készítmények; joghurt; kagylók, (ehető -), nem élő; kagylók, nem élő; kakaóvaj; kandírozott
[cukrozott] gyümölcsök; kaviár; kazein táplálkozási használatra; kefir;kimchi [erjesztett zöldségételek];
kókuszolaj; kókuszvaj; kókuszzsír; kolbász; krokett; kukoricaolaj; kumisz [tejes ital]; langusz;ták, nem élő; lazac;
lekvár; lencse, tartósított; leves készítmények; levesek; madárfészkek, ehető; mandula, darált;margarin; mazsola;
máj; májpástétom;napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési; osztriga,
nem élő; pacal; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; pálmamag olaj, táplálkozási használatra; pálmaolaj
táplálkozásihasználatra;pektin táplálkozásra; pikkalilli; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő;
repceolaj, étkezési; roston sült tengeri moszat; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; selyemhernyó gubó,
emberi fogyasztásra; snack ételek(gyümölcs alapú -); sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips;szalonna;
szardella, ajóka; szardínia; szarvasgomba, tartósított; szárított zöldségek; szezámolaj; szójabab, tartósított,
táplálkozási használatra;szójatej [tejpótló]; tahini[szezámmagkrém]; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó;
tejoltó; tejsavó; tejszín [tejtermék]; tejszínhab; tejtermékek;tengeri moszat (roston sült -); tengeri rákok, apró,
nem élő; tengeri uborkák, nem élő; tofu; tojásfehérje; tojások *; tojáspor;tojássárgája; tonhal; tőzegáfonya szósz
[befőtt]; vadhús; vaj; vajkrém; véreshurka [hentesáru];virágporkészítmények [élelmiszer]; zöldségek, főtt;
zöldségek, tartósított;zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények;zöldségsaláták;
zselatin étkezésre; zselék, étkezési; állati velő táplálkozási célra; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési
zsírok előállításához;zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
30

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;amerikai palacsinták; amerikaimogyorós cukrászsütemények;aprósütemény,
teasütemény; aprósütemények; aromák, az illóolajok kivételével; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével;
aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás készítményekélelmezéshez; babliszt; bonbonok
[cukorkák]; bors; briós; burgonyaliszt étkezésre; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; chow-chow
[ízesítőszer]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória [pótkávé]; cukor; cukorkaáruk; cukrászkészítmények
karácsonyfadíszítésére; cukrászsütemények; curry [fűszer]; csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok;
csokoládés tej [ital]; dara emberi táplálkozásra; díszek süteményekhez (ehető -); ecet; eszenciák élelmiszerekhez,
kivéve az étereszenciákat és azillóolajokat; fagyasztott joghurt [cukrászati jég]; fagylalt, jégkrém; fahéj [fűszer];
fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék;gabonakészítmények; glükóz étkezési használatra; gríz, kuszkusz,
búzadara;gyömbér [fűszer]; gyümölcskocsonya, zselé[cukrászáru]; gyümölcsös sütemények/torták; halva
[édességféle]; hominy [kukoricapép vízzel vagy tejjel]; húslé, mártás, szaft; húspástétomok; húspuhító szerek,
háztartási használatra; ízesítőszerek; jeges tea;jég (ehető -); jég, természetes vagymesterséges; jégfrissítő
italokhoz, ételekhez; jégkrémpor; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kakaós termékek; kandiscukor
táplálkozási használatra; kapribogyók; karamellák [cukorkák]; kávé; kávé alapú italok; kávé, pörköletlen; kávé
tejjel;kávéaromák; kekszek; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti füvek, konzervált [ízesítőszer]; ketchup
[szósz]; kétszersültek, kekszek; konyhasó; kovász; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kötőanyagok
kolbászhoz; kukorica, darált; kukorica,sült; kukoricadara; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma étkezési
használatra; lepények (gyümölcsös -); lisztek, étkezési; liszttartalmú ételek; majonéz; makaróni; maláta emberi
fogyasztásra;malátacukor, maltóz; malátakivonat élelmezési célra; malátáskekszek; malomipari termékek;
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mandulapép; mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény; marcipán; melasz; menta a cukrászat

részére; mentabonbonok, mentacukorkák; metélt tészta, nudli, galuska; méhpempő emberi fogyasztásra, nem
gyógyászaticélra; méz; mézeskalács; mustár; mustárliszt; müzli; nádcukor szirup; nem gyógyászati infúziók;
növényi készítmények pótkávéként való használatra; palacsinták; paprika, őrölt [ételízesítő]; paradicsomszósz;
pasztillák [cukrászáru]; pattogatott kukorica;pástétomok; piskóták; pizzák;pótkávé; pralinék; propolisz emberi
fogyasztásra; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; ravioli; rágógumi, nem gyógyászati használatra; rizs;
rizstorták, rizslepények; salátaöntetek; sáfrány [ételízesítő]; sikérétkezési használatra; snack ételek (gabona alapú
-); snack ételek (rízs alapú -); só élelmiszerek tartósítására; sós kekszek; sörecet; spagetti; sütemények;
süteménypor; süteménytészta [pép, formázható]; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez,főzéséhez;
sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; szágó; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió;
szójabab-pástétom [ételízesítő]; szójaliszt; szójaszósz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; ánizsmag; árpa,
hántolt; árpa,porrá tört;árpaliszt; édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér nyalókák [cukrászáru];édesítőszerek,
(természetes -); élesztő; élesztő ételekhezélesztő pirula alakjában, nem gyógyászati használatra; élesztők,
erjesztőanyagok tésztákhoz; ételízesítő [fűszer];szörbet [fagylalt]; szusi; tabulé; taco; tavaszi tekercs; tápióka;
tápiókaliszt étkezési használatra;tea; tea alapú italok; tejsodó [vaníliás krém]; tejszínhabot keményítő termékek;
tengervíz főzéshez; tésztafélék; tortilla; töltött cukorkák, fondan[cukrászáru]; vadon élő fűszernövények; vanília
[ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vermicelli, nudli, metélt tészta; zab hántolt/tisztított;zabalapú ételek; zabdara;
zabkásaleves, tejalapú, étkezési használatra; zabliszt; zabpehely; zellersó;zsemlemorzsa.
( 210 ) M 11 00908
( 220 ) 2011.03.24.
( 731 ) Daróczi László, Püspökladány (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Magyarországi előadóművészek szolgáltatásai, hangversenyek szervezése, lebonyolítása és zenekarok

szolgáltatásai.
( 210 ) M 11 00918
( 220 ) 2011.03.25.
( 731 ) Laczó Pál, Szigethalom (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
42

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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 00941
( 220 ) 2011.03.28.
( 731 ) DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Zsuzsanna, Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Kistarcsa
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( 546 )

( 511 ) 9

Adatfeldolgozó készülékek; ajtónyitó szerkezetek, elektromos; ajtózárak, elektromos; bankjegykiadó

automaták [ATM]; ellenőrzőberendezések, elektromos; felügyeleti műszerek, elektromos; füstjelző berendezések;
jelzőberendezések, világító vagy mechanikus;parkolóórák; pénzbedobós készülékekhez való gépezetek;
pénzszámláló és osztályozó gépek.
( 210 ) M 11 00974
( 220 ) 2011.03.31.
( 731 ) Média Hungária Bt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetési helyek kölcsönzése, kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy

reklámcélú vásárok szervezése, közlemények átírása, közönségszolgálat, közvélemény kutatás, piaci
tanulmányok, piackutatás, reklámozás, reklámanyagoknaprakész állapotba hozása, reklámanyagok terjesztése,
reklámidő bérlete távközlési médiumokban, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek, rádiós reklámozás, sajtófigyelés, televíziós reklámozás,on-line
hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, reklámanyag (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában.
41

Akadémiák (oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, eszmecserék, kollokviumok szervezése

és lebonyolítása, filmgyártás, fogadások tervezése, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés, konferenciák
szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,oktatás, oktatási tárgyú információk, on-line elérhető elektronikus
publikációk, rádió- és televízió programok készítése, szövegek kiadása, bálok szervezése, cirkuszok, digitális
képfelvételezés, diszkók szolgáltatásai, elektronikus desktop kiadóitevékenység, könyvek és folyóiratok on-line
kiadása, fényképészet, filmgyártás, filmstúdiók, színházi előadások, fogadások szervezése (szórakoztatás),
fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangversenyek szervezése és lebonyolítása,helyfoglalás
showműsorban, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), kollégiumok, internátusok, konferenciák
szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése,levelező tanfolyam, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások) oktatás, oktatási
tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, on-line játékok szolgáltatása
számítógépes hálózatból, rádiós szórakoztatás,riporteri szolgáltatások, show-műsorok, show műsorok szervezése
(impresszáriók szolgáltatásai), sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, szabadidős
szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szépségversenyekszervezése, szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás, szórakoztatás, szórakoztatási tárgyú
információk, szövegek kiadása (nem reklámcélú-) szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban
televíziósszolgáltatás nem hirdetési célokra, vallásoktatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás),
zene összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték, éjszakai klubok, élő előadások bemutatása,
üdülési tárgyú információ,üdülőtáborok szolgáltatása (szórakoztatás).
43

Magyarországgal kapcsolatos vendéglátás(élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 11 00975
( 220 ) 2011.03.31.
( 731 ) Média Hungária Bt., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetési helyek kölcsönzése, kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy

reklámcélú vásárok szervezése, közlemények átírása, közönségszolgálat, közvélemény kutatás, piaci
tanulmányok, piackutatás, reklámozás, reklámanyagoknaprakész állapotba hozása, reklámanyagok terjesztése,
reklámidő bérlete távközlési médiumokban, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek, rádiós reklámozás, sajtófigyelés, televíziós reklámozás,on-line
hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, reklámanyag (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában.
41

Akadémiák (oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, eszmecserék, kollokviumok szervezése

és lebonyolítása, filmgyártás, fogadások tervezése, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés, konferenciák
szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,oktatás, oktatási tárgyú információk, on-line elérhető elektronikus
publikációk, rádió- és televízió programok készítése, szövegek kiadása, bálok szervezése, cirkuszok, digitális
képfelvételezés, diszkók szolgáltatásai, elektronikus desktop kiadóitevékenység, könyvek és folyóiratok on-line
kiadása, fényképészet, filmgyártás, filmstúdiók, színházi előadások, fogadások szervezése (szórakoztatás),
fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangversenyek szervezése és lebonyolítása,helyfoglalás
showműsorban, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), kollégiumok, internátusok, konferenciák
szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése,levelező tanfolyam, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások) oktatás, oktatási
tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, on-line játékok szolgáltatása
számítógépes hálózatból, rádiós szórakoztatás,riporteri szolgáltatások, show-műsorok, show műsorok szervezése
(impresszáriók szolgáltatásai), sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, szabadidős
szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szépségversenyekszervezése, szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás, szórakoztatás, szórakoztatási tárgyú
információk, szövegek kiadása (nem reklámcélú-) szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban
televíziósszolgáltatás nem hirdetési célokra, vallásoktatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás),
zene összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték, éjszakai klubok, élő előadások bemutatása,
üdülési tárgyú információ,üdülőtáborok szolgáltatása (szórakoztatás).
43

Magyarországgal kapcsolatos vendéglátás(élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 11 01029
( 220 ) 2011.04.04.
( 731 ) Keringatlan Kereskedelmi Ingatlanfejlesztő és Kezelő Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

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.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 11 01041
( 220 ) 2011.04.05.
( 731 ) Schaffer Beáta, Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ARS ENERGICA
( 511 ) 35
41

Konzultáció személyzeti kérdésekben, segítségnyújtás üzletvezetéshez, üzletvezetési konzultáció.
Akadémiák (oktatás).

( 210 ) M 11 01043
( 220 ) 2011.04.05.
( 731 ) SADE-Magyarország Mélyépítő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Óvári Judit, Szeged
( 546 )

( 511 ) 37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38

Távközlés.

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 01045
( 220 ) 2011.04.05.
( 731 ) FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Rt. 20%, Budapest (HU)
FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Rt. 20%, Budapest (HU)
FHB Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. 15%, Budapest (HU)
FHB Életjáradék Ingatlanbefektető Zártkörűen Működő Rt. 15%, Budapest (HU)
FHB Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Rt. 15%, Budapest (HU)
FHB Ingatlan Zártkörűen Működő Rt. 15%, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 11 01048
( 220 ) 2011.04.05.
( 731 ) Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Túri Edit, Budapest
( 541 ) Harangok Napja
( 511 ) 41

Hangversenyek szervezése és lebonyolítása; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; előadóművészek
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szolgáltatásai.
45

Temetés; gyászszertartások.

( 210 ) M 11 01050
( 220 ) 2011.04.06.
( 731 ) EUROMACC Adatfeldolgozó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Prander László, Dr. Prander László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

38

Távközlés.

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 01051
( 220 ) 2011.04.06.
( 731 ) EUROMACC Adatfeldolgozó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Prander László, Dr. Prander László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

38

Távközlés.

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 01052
( 220 ) 2011.04.06.
( 731 ) EUROMACC Adatfeldolgozó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Prander László, Dr. Prander László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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 01053
( 220 ) 2011.04.06.
( 731 ) Komondor Holding Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 11 01057
( 220 ) 2011.04.06.
( 731 ) E-Business Group Kft., Sopron (HU)
( 740 ) dr. Csoba Sándor, Dr. Csoba Ügyvédi Iroda, Sopron
( 541 ) GULLIVER
( 511 ) 35
43

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 11 01072
( 220 ) 2011.04.07.
( 731 ) Somoskői Tibor, Salgótarján (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Palóc földrajzi helyről származó pálinka.

( 210 ) M 11 01097
( 220 ) 2011.04.08.
( 731 ) Biopol Fejlesztő és Kereskedelmi Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Gesztesi Béla, Székesfehérvár
( 541 ) Neohemogen
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények.

( 210 ) M 11 01107
( 220 ) 2011.04.08.
( 731 ) Biopol Fejlesztő és Kereskedelmi Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Gesztesi Béla, Székesfehérvár
( 541 ) Phylasol combi
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények.

( 210 ) M 11 01109
( 220 ) 2011.04.08.
( 731 ) Deck Attack Productions Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Winkler Gábor, Szőke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) On The Spot
( 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 01111

M1679

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 16. szám, 2011.08.29.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2011.04.08.
( 731 ) Tematik Kábel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nótasztár
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 11 01127
( 220 ) 2011.04.11.
( 731 ) NAGYI HÁZA Szolgáltató Kft., Sopron (HU)
( 740 ) dr. Kecskés Katalin, Sopron
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 11 01138
( 220 ) 2011.04.12.
( 731 ) Ji Zhongwei, Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 11 01139
( 220 ) 2011.04.12.
( 731 ) Puy du Fou International, Les Espesses (FR)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Tematikus és szabadidős parkokkal kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen: reklámozás, reklámanyagok és

üzletvezetési anyagok kölcsönzése és terjesztése; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, különösen színpadi
előadások megtervezése,kivitelezése, szervezése és menedzselése tematikus és szabadidős parkok terén, üzleti
menedzselés előadóművészek részére, szponzorok felkutatása, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és
vásárok szervezése; közönségszolgálat.
41

Vidámparkok; tematikus vagy szabadidős parkokhoz kapcsolódó szolgáltatások, nevezetesen: oktatás,

tréningek, szórakoztatás, szabadidő szolgáltatások nyújtása, akadémiák [oktatás], üdülőtáborok szolgáltatásai
[szórakoztatás], állatidomítás, előadóművészek szolgáltatásai, zeneszerzés, cirkuszok, jegyirodai szolgáltatások
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[szórakoztatás], színházi produkciók, show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai], helyfoglalás

show-műsorokra, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezéseés lebonyolítása, kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése, sorsjátékok és versenyek lebonyolítása, színpadi díszletek kölcsönzése
és üzemeltetése, hangstúdiók szolgáltatásai, rádió- és televízió programok felvétele és szerkesztése,
filmekgyártása videóra és CD-re, filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése, audió berendezések kölcsönzése,
világítóberendezések kölcsönzése színházak részére, színpadi díszletek kölcsönzése, könyvkiadás; beleértve az
említett szolgáltatások Interneten ésweboldalakon való elérhetővé tételét; on-line elérhető nem letölthető
elektronikus publikációk, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, on-line játékok vagy információ
szolgáltatása számítógépes hálózatból.
43

Tematikus és szabadidős parkokban nyújtott szolgáltatások, nevezetesen: bárok szolgáltatásai, kávéházak,

kávézók, kantinok, büfék, étkezdék, gyorséttermek, önkiszolgáló éttermek, táborhelyek [rendelkezésre bocsátása],
üdülőtáborok szolgáltatásai[szállásadás], szállodai szolgáltatások, helyfoglalás szállodákban, átmeneti szállások
bérlete, rendezvényhez termek kölcsönzése.
( 210 ) M 11 01142
( 220 ) 2011.04.11.
( 731 ) ADAMAS-2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Csopak (HU)
( 740 ) dr. Jambrik Gergely,Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ÉKSZERKOKTÉL
( 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; írógépek és 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.

38

Távközlés.

( 210 ) M 11 01151
( 220 ) 2011.04.12.
( 731 ) Comerciante de Vinos Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Bor - szőlőbor; habzóbor; pezsgő; borpárlatok.

( 210 ) M 11 01158
( 220 ) 2011.04.12.
( 731 ) Vasas Sport Club, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Juhász Péter,Dr. Juhász Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
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Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 11 01184
( 220 ) 2011.04.14.
( 731 ) Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)
( 740 ) dr. Jakab Zsolt, Mosonmagyaróvár
( 546 )

( 511 ) 33

Vodka; égetett szeszesitalok.

( 210 ) M 11 01201
( 220 ) 2011.04.14.
( 731 ) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) Éncégem
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 11 01203
( 220 ) 2011.04.15.
( 731 ) Napideal Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth D. Béla, Dr. Tóth D. Béla Ügyvédi Iroda, Budapest
( 591 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 11 01221
( 220 ) 2011.04.15.
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( 731 ) G.L. PHARMA GMBH, 8502 Lannach (AT)

( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) OXSORALEN
( 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 01231
( 220 ) 2011.04.18.
( 731 ) Flamex Bt., Budapest (HU)
( 740 ) Tolvaj Donát, Szombathely
( 541 ) VIPONE
( 511 ) 38

Mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés; telefon-összeköttetések; telefon-szolgáltatások; távközlési

kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz;
információszolgáltatás távközlési ügyekben.
( 210 ) M 11 01235
( 220 ) 2011.04.18.
( 731 ) Cargill, Incorporated, Wayzata, Minnesota (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) FAVORIT
( 511 ) 31

Táplálékok kedvtelésből tartott állatoknak.

( 210 ) M 11 01237
( 220 ) 2011.04.19.
( 731 ) Koncz Péter, Budakeszi (HU)
( 546 )

( 511 ) 33
43

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
Vendéglátás; időleges szállásadás.

( 210 ) M 11 01274
( 220 ) 2011.04.21.
( 731 ) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, Seattle Washington 98134 (US)
( 300 ) T11/00009E 2011.01.03. SG
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30

Őrölt és szemes kávé, kakaó, tea (gyógy- és nem-gyógytea), kávé, tea, kakaó és eszpresszó italok, és kávé

és/vagy eszpresszó alapú italok, tea alapú italok, csokoládépor és vaníliapor; az italokhoz adott fűszerek;
csokoládé szirup, az italokhoz adottízesítő szirupok; sütött termékek, beleértve muffin, lángos, keksz, sütemény,
tésztafélék és kenyér; szendvicsek, granola, kész (ready-to-drink) kávé, kész (ready-to-drink) tea, fagylalt és
fagyasztott édességek; csokoládé, cukorka és édességek.
35

Kereskedelmi adminisztráció, kereskedelmi ügyletek; koncesszió, nevezetesen műszaki segítség éttermek,

kávézók, kávéházak és gyorsbüfék alapításában és működtetésében; kiskereskedelmi szolgáltatások a kávé, tea,
kakaó, csomagolt és kész termékek,elektromos berendezések, nem-elektromos készülékek, háztartási cikkek,
konyhai cikkek, órák, karórák, konyhai időmérők, stopperek, ékszerek, könyvek, zenei felvételek, egérpadok,
textilből, műanyagból vagy bőrből készült pénztárcák és levéltárcák,bevásárlószatyrok, erszények, aktatáskák,
könyves zacskók, utazózsákok és esernyők, bőr kulcstartók, ruhaneműk, kalapok és sapkák, játékok, beleértve a
játékmackók, és egyéb kitömött figurák, plüss játékok, babák és azok egyéb tartozékai, karácsonyidíszek
forgalmazásával kapcsolatosan; nagykereskedelmi áruelosztások, nagykereskedelmi raktárak és
nagykereskedelmi rendelési szolgáltatások kávé, tea, kakaó, csomagolt és kész termékek, elektromos
berendezések, nem-elektromos készülékek, háztartásicikkek, konyhai cikkek, órák, karórák, konyhai időmérők,
stopperek, ékszerek, könyvek, zenei felvételek, egérpadok, textilből, műanyagból vagy bőrből készült pénztárcák
és levéltárcák, bevásárlószatyrok, erszények, aktatáskák, könyves zacskók,utazózsákok és esernyők, bőr
kulcstartók, ruhanemű, kalapok és sapkák, játékok, beleértve a játékmackók, és egyéb kitömött figurák, plüss
játékok, babák és azok egyéb tartozékai, karácsonyi díszek forgalmazásával kapcsolatosan; postai
rendelésiszolgáltatások és katalógusból történő postai rendelési szolgáltatások, számítógépes on-line rendelési
szolgáltatások, számítógépes on-line kiskereskedelmi szolgáltatások, on-line rendelési szolgáltatások és on-line
kiskereskedelmi raktározásiszolgáltatások kávé, tea, kakaó, csomagolt és kész termékek, elektromos
berendezések, nem-elektromos készülékek, háztartási cikkek, konyhai cikkek, órák, karórák, konyhai időmérők,
stopperek, ékszerek, könyvek, zenei felvételek, egérpadok, textilből,műanyagból vagy bőrből készült pénztárcák
és levéltárcák, bevásárlószatyrok, erszények, aktatáskák, könyves zacskók, utazózsákok és esernyők, bőr
kulcstartók, ruhanemű, kalapok és sapkák, játékok, beleértve a játék-mackók, és egyéb kitömött figurák,plüss
játékok, babák és azok egyéb tartozékai, karácsonyi díszek forgalmazásával kapcsolatosan; számítógépes on-line
ajándék regisztrációs és rendelési szolgáltatások.
43

Étterem, kávézó, gyorsbüfé, büfé, kávé bár, kávéház, elvitelre készített termékeket forgalmazó

gyorséttermek és büfék szolgáltatásai; élelmezési szolgáltatások; kávé kiszállítása irodák részére; rendelésre
történő étel kiszállítási szolgáltatások;ételkészítés; elvitelre készített ételek és italok készítése és kiszállítása.
( 210 ) M 11 01304
( 220 ) 2011.04.26.
( 731 ) Magyar Hipermarket Kereskedelmi Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) dr. Neuhauser Béla, Neuhauser Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 11 01308
( 220 ) 2011.04.18.
( 731 ) Virágforrás Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 740 ) dr. Bernáth Zsófia,Bálint, Kállai és Kende 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.
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.
28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek.
( 210 ) M 11 01309
( 220 ) 2011.04.18.
( 731 ) Virágforrás Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 740 ) dr. Bernáth Zsófia,Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lifedetector
( 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;

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).
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok , műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
( 210 ) M 11 01310
( 220 ) 2011.04.18.
( 731 ) Virágforrás Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
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( 740 ) dr. Bernáth Zsófia,Bálint, Kállai és Kende 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.
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).
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok , műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
( 210 ) M 11 01314
( 220 ) 2011.04.18.
( 731 ) Szabó László 100%, Vác (HU)
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 11 01315
( 220 ) 2011.04.19.
( 731 ) Bart Dániel, Budapest (HU)
Kósa Kolos, Budapest (HU)
Kővári Gergely, Budapest (HU)
( 740 ) Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda
( 546 )

( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
41

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

43

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

( 210 ) M 11 01317
( 220 ) 2011.04.26.
( 731 ) Várdombi-Gépjavító és Alkatrészgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Várdomb (HU)
( 740 ) Esztári Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) Faddikorr
( 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; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
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.

( 210 ) M 11 01318
( 220 ) 2011.04.22.
( 731 ) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) Éncégem Prémium
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 11 01323
( 220 ) 2011.04.22.
( 731 ) Bart Dániel, Budapest (HU)
Kósa Kolos, Budapest (HU)
Kővári Gergely, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda
( 541 ) FŐZDEFESZT
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
41

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

43

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

( 210 ) M 11 01330
( 220 ) 2011.04.27.
( 731 ) Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövettsége, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Molnár István, Berke & Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

Reklámozási és hirdetési szolgáltatások; üzleti tájékoztatás; online kereskedelmi ügyletek.
Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások, alkuszi tevékenység, biztosítási tanácsadás.

( 210 ) M 11 01348
( 220 ) 2011.04.29.
( 731 ) Bors Bálint, Nagyszokoly (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16
35

Papír és ezen anyagokból készült termékek, hirdetőtáblák, szóróanyagok.
Reklámozás, hirdetés.

M1687

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 16. szám, 2011.08.29.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

42

Dekoráció.

( 210 ) M 11 01387
( 220 ) 2011.05.04.
( 731 ) Jablonkai Miklós, Szigetszentmiklós (HU)
( 546 )

( 511 ) 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; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (+ kulcsok).

9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések; elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására, tárolására,szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő
készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések ésszámítógépek; tűzoltó
készülékek.
( 210 ) M 11 01390
( 220 ) 2011.05.04.
( 731 ) Pharmaceutical Chemical Cosmetic Industry ALKALOID AD - Skopje, Skopje (MK)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) TOREZA
( 511 ) 5

Koleszterinszint-csökkentő készítmények.

( 210 ) M 11 01399
( 220 ) 2011.05.04.
( 731 ) Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

( 210 ) M 11 01401
( 220 ) 2011.05.04.
( 731 ) Frittmann István, Soltvadkert (HU)
( 541 ) FRITTMANN
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 11 01402
( 220 ) 2011.05.04.
( 731 ) Vasas Jégkorong Sportszolgáltató Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Illés Géza Márton, Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek.
41

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

( 210 ) M 11 01410
( 220 ) 2011.05.05.
( 731 ) Laniatus Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Szoftverek.

28

Játékok.

35

Internetes kereskedelem, webáruház.

( 210 ) M 11 01411
( 220 ) 2011.05.05.
( 731 ) ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sándor István, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 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
áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.
38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 11 01412
( 220 ) 2011.05.05.
( 731 ) PharmaRosa Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 31

Rózsatövek.
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( 210 ) M 11 01413
( 220 ) 2011.05.05.
( 731 ) GR Sarantis Cyprus Limited, Nicosia (CY)
( 740 ) dr. Ordódy Szilvia ügyvéd, Budapest
( 541 ) DOMET
( 511 ) 16
21

Ecsetek.
Fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); takarító eszközök.

( 210 ) M 11 01441
( 220 ) 2011.05.09.
( 731 ) Rocker Bt., Baja (HU)
( 546 )

( 511 ) 24

Textíliák és textiláruk, ágy- és asztalneműk, táskák, tarisznyák, asztalterítők, díszpárnahuzatok, ágytakarók,

felvarrók, karszalagok.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; fűzők, fűzős bakancsok, fürdőruhák, fürdőszandálok, fürdőköpenyek,

felsőruházat, fejfedők, bőrruházat, dzsekik, bodyk, alsószoknyák, alsóneműk, cipők, saruk, bocskorok, csizmák,
pulcsik, pólók, ingek, blúzok, sálak,esőkabátok, kabátok, sapkák, gyapjúruházat, övek, csecsemő ruházat.
26

Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, díszjelvények, kitűzők, hajcsatok, hajdíszek, övcsatok,

díszműáruk, hímzések.
( 210 ) M 11 01443
( 220 ) 2011.05.09.
( 731 ) Marek-Medic Kft., Gyula (HU)
( 546 )

( 511 ) 38
41

Rádióadás.
Diszkók szolgáltatásai; előadóművészek szolgáltatásai; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból;
rádiós szórakoztatás; riporteriszolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók
szolgáltatásai]; szépségversenyek szervezése; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];
zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; éjszakai klubok; élőelőadások bemutatása.
43

Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kávéházak.

( 210 ) M 11 01446
( 220 ) 2011.05.09.
( 731 ) Espresso Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sás Tamás, dr. Sás Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 11 01448
( 220 ) 2011.05.09.
( 731 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)
( 300 ) MA/M/1/00056869 2010.11.09. JM
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) THUNDERBOLT
( 511 ) 9

Számítógépek, számítógép periférális eszközök, számítógép terminálok; számítógép hardver; számítógép

játékgépek, mikroprocesszorok, memóriakártyák, monitorok, kijelzők, billentyűzetek, vezetékek, modemek,
nyomtatók, lemezmeghajtók, adapterek, adapterkártyák, csatlakozók és meghajtók; üres számítógépes tároló
média; mágneses adathordozók; számítógép szoftver; számítógép szoftver szövegek, grafikák, képek, és
elektronikus publikációk szerkesztéséhez, letöltéséhez, átviteléhez, fogadásához,szerkesztéséhez, extraktolásához,
dekódolásához, kijelzéséhez, tárolásához és rendszerezéséhez; számítógép hardver és firmware, nevezetesen
operációs rendszer programok, adat szinkronizációs programok és alkalmazásfejlesztő eszköz programok
személyi- éskézi számítógépekhez; számítógép hardver és szoftver integrált telefonos kommunikáció
szolgáltatásához számítógépesített globális információs hálózatokkal; előre rögzített számítógépes programok
személyes információkezelésre, adatbázis kezelő szoftver,karakter felismerő szoftver, telefon menedzsment
szoftver, elektronikus levél és üzenetküldő szoftver, személyhívó szoftver, mobil telefon szoftver; adatbázis
szinkronizációs szoftver, számítógép program online adatbázisok hozzáféréséhez böngészéséhez éskereséséhez,
számítógépes szoftver üzenetek, internet e-mail és/vagy más adat átirányítására egy vagy több elektronikus kézi
eszközre egy személyi számítógépen vagy szerveren lévő vagy azokkal kapcsolatos adattárolóból; számítógép
szoftveradatszinkronizációhoz távoli állomás vagy eszköz és fix vagy távoli állomás vagy eszköz között;
letölthető elektronikus publikációk könyvek, színdarabok, pamfletek, kiadványok, hírlevelek, folyóiratok,
magazinok és időszaki kiadványok formájában, azáltalános érdeklődési körbe tartozó témák széles körében; kézi
digitális elektronikus eszközök és hozzá kapcsolódó szoftver; MP3 és egyéb digitális formátumot kezelő audió
lejátszók; kéziszámítógépek, tábla (tablet)számítógépek, digitális személyesasszisztens (PDA), elektronikus
rendszerezők, elektronikus jegyzettáblák; mobil digitális elektronikus eszközök, globális helymeghatározó
rendszer (GPS) eszközök, telefonok; kézi és mobil digitális elektronikus eszközök telefonhívások,
faxok,elektronikus levelek és egyéb digitális adat küldéséhez és fogadásához; vezeték nélküli telefonok;
mobiltelefonok; alkatrészek és tartozékok mobiltelefonokhoz; faxgépek, üzenetrögzítő gépek, fényképezőgépek,
videó telefonok, telefon alapú információvisszakereső szoftver és hardver; elektronikus kézi egységek vezeték
nélküli adatok és üzenetek fogadásához, tárolásához és/vagy átviteléhez, és elektronikus eszközök, amivel a
felhasználók képesek nyomon követni vagy kezelni személyes információkat;elektronikus kommunikációs
berendezések és felszerelések; telekommunikációs berendezések és felszerelések; betűkészletek, betűtípusok,
típus dizájnok és szimbólumok rögzített adatok formájában; chipek, lemezek és kazetták, amelyeken számítógép
programokés szoftverek találhatóak, vagy ezek rögzítésére alkalmasak; tetszőleges hozzáférésű memória (RAM),
csak olvasható memória (ROM); "szilárdtest memória" (SSM) eszközök; számítógépes és elektronikus játékok;
elektronikusan, gép vagy számítógép általolvasható felhasználói kézikönyvek a fentiekben felsorolt áruk
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használatához és azokkal együttesen történő értékesítéséhez; adattároló berendezés; merevlemezek; miniatűr

merevlemez tároló egységek; audió videó lemezek, CD-ROM-ok és digitális sokoldalúlemezek (DVD);
egérpadok; elemek; újratölthető elemek; töltők; elektromos akkumulátorokhoz való töltők; fejhallgatók; sztereo
fejhallgatók; fülhallgatók; sztereo hangszórók; audió hangszórók; otthoni audió hangszóró; monitor hangszórók;
hangszórókszámítógépekhez; személyi sztereó hangszóró berendezés; rádió vevőkészülékek, erősítők,
hangrögzítő és reprodukáló berendezések, elektromos fonográfok, lemezjátszók, sztereó hi-fi berendezések,
szalagos rögzítő és másoló berendezések, hangszórók, többhangszórós egységek, mikrofonok; digitális audió és
videó eszközök; audió kazetta felvevők és lejátszók, videó kazetta felvevők és lejátszók, CD lejátszók, DVD
felvevők és lejátszók, digitális kazetta (DAT) felvevők és lejátszók; digitális zene és/vagyvideó lejátszók; rádiók;
videokamerák; audió, videó és digitális keverők; rádió transzmitter; autó audió berendezések; számítógép
berendezések a fentiekben felsorolt áruk használatához; elektronikus berendezések multimédiás funkcióval a
fentiekbenfelsorolt áruk használatához; elektronikus berendezések interaktív funkcióval a fentiekben felsorolt
áruk használatához; kiegészítők, tartozékok, alkatrészek és tesztelő berendezések a fentiekben felsorolt árukhoz;
tartozékok és alkatrészek a fentiekbenfelsorolt árukhoz; borítók, táskák, tokok, amelyek a fentiekben említett áruk
tárolására került kialakításra, bőrből, bőrhatású anyagból, szövetből vagy textil anyagokból.
( 210 ) M 11 01454
( 220 ) 2011.05.10.
( 731 ) Tóth Gyula Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9
37

Riasztók; riasztó rendszerek; telekommunikációs eszközök.
Szerelési szolgáltatások; elektromos berendezések felszerelése és javítása; riasztók felszerelése és javítása;

telekommunikációs eszközök felszerelése és javítása.
45

Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; betörés elleni és biztonsági riasztás

figyelése; éjjeli őrszolgálat; nappali őrszolgálat; 24 órás őrszolgálat; polgárőrség; szaktanácsadás biztonsági
kérdésekben; üzemek biztonságifelügyelete; ingatlanok biztonsági felügyelete; személyek biztonsági felügyelete;
járművek biztonsági felügyelete, rakományok biztonsági felügyelete; riasztás jelzés, hibajelzés vagy
állapotváltozás jelzés fogadása és továbbítása.
( 210 ) M 11 01456
( 220 ) 2011.05.10.
( 731 ) Farm Tojás Kft., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 1

Állati trágya, természetes trágyázó szerek és műtrágyák mezőgazdasági, kertgazdasági és erdőgazdálkodási

használatra; segédanyagok növényekhez, növényápoló szerek.
( 210 ) M 11 01458
( 220 ) 2011.05.10.
( 731 ) Kovács Ádám, Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) Frey Julianna, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 1

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, különösen permetezőszerek és trágyák.

16

Nyomtatványok.

44

Növénytermesztési szolgáltatások; növénytermesztési tanácsadás.

( 210 ) M 11 01479
( 220 ) 2011.05.11.
( 731 ) SBI Promotion Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
41

Reklámozás.
Sportrendezvények, bemutatók és vásárok szervezése sport, egészséges életmód, wellness, szépségápolás,

kozmetika témakörben.
( 210 ) M 11 01480
( 220 ) 2011.05.11.
( 731 ) HÁZI BETYÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Mórahalom (HU)
( 541 ) HÁZI BETYÁR
( 511 ) 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.
30

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.
31

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára;
maláta.
( 210 ) M 11 01482
( 220 ) 2011.05.11.
( 731 ) Laverna Marketing Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Vitéz Bátor, Dr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) World Light Side
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 11 01483
( 220 ) 2011.05.11.
( 731 ) Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Egri Zoltán ügyvéd, EGRI és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) QUAESTOR
( 511 ) 39
43

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 11 01484
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( 220 ) 2011.05.12.
( 731 ) Tematic Kábel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Slágergyár
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 11 01486
( 220 ) 2011.05.12.
( 731 ) V-Contact Kft., Szada (HU)
( 740 ) dr. Krajnyák András, ABK Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) XPel
( 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;

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).
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
áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.
( 210 ) M 11 01487
( 220 ) 2011.05.12.
( 731 ) Pasta Letters Kft., Budakeszi (HU)
( 740 ) dr. Péntek Zoltán, 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.
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Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek.
( 210 ) M 11 01492
( 220 ) 2011.05.12.
( 731 ) Aharon Michalashvili, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fecser Péter, Fecser és Póka ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ROYALTY LINE
( 511 ) 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
21

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
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 01493
( 220 ) 2011.05.12.
( 731 ) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
( 740 ) Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) AVEENO FRESH ESSENTIALS
( 511 ) 3
5

Bőrápoló készítmények; hajápoló készítmények; babaápoló készítmények; kozmetikumok.
Napozáskor alkalmazott bőrápoló készítmények; bőrápoló gyógyászati készítmények.

( 210 ) M 11 01494
( 220 ) 2011.05.12.
( 731 ) Gr. Sarantis S.A., Athén (GR)
( 740 ) Rónayné dr. Csordás Ilona,Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6
16

Alumíniumfóliák, alumíniumtálcák.
Nyúlékony műanyagfóliák, sütőtermékek, szemeteszsákok, jégkocka tasakok, ételcsomagolásra szolgáló

zacskók.
( 210 ) M 11 01495
( 220 ) 2011.05.12.
( 731 ) Gr. Sarantis S.A., Athén (GR)
( 740 ) Rónayné dr. Csordás Ilona,Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6
16

Alumíniumfóliák, alumíniumtálcák.
Nyúlékony műanyagfóliák, sütőtermékek, szemeteszsákok, jégkocka tasakok, ételcsomagolásra szolgáló
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zacskók.
( 210 ) M 11 01498
( 220 ) 2011.05.13.
( 731 ) Albert Zoltán Máté, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek.
( 210 ) M 11 01511
( 220 ) 2011.05.13.
( 731 ) ÚJVILÁG MGÉSZ 100%, ABONY (HU)
( 541 ) KARCSÚKENYÉR
( 511 ) 30

Kenyér.

( 210 ) M 11 01512
( 220 ) 2011.05.13.
( 731 ) Phantom Shock Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécel (HU)
( 740 ) Dr. Bacskó László,Bacskó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 11 01542
( 220 ) 2011.05.18.
( 731 ) Wanadis Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovácsházy András, Vető és Kovácsházy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Kenőcsök kozmetikai használatra, kozmetikai készítmények fürdőkhöz, kozmetikai krémek, kozmetikai

szerek, olajok illatszerekhez, olajok kozmetikai használatra, kozmetikai pakolások, olajok egészségügyi célra.
5

Balzsamkészítmények gyógyászati használatra, balzsamok gyógyászati használatra, bedörzsölőszerek,

gyógyszeres fürdőkészítmények, gyógyszeres fürdőkészítmények, fürdősók, fürdősók gyógyászati használatra,
tengervíz gyógyfürdőhöz, fejfájás (migrén) ellenikészítmények, termálvizek.
( 210 ) M 11 01547
( 220 ) 2011.05.16.
( 731 ) Hotel Golf Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Simándi Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GREENFIELD Hotel Golf & Spa
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Idegenforgalmi szolgáltatások reklámozása, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,

reklámanyagok terjesztése,reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, szállodai
üzletvezetés.
41

Fogadások tervezése [szórakoztatás], golfpályák üzemeltetése, játéktermi szolgáltatások nyújtása,

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok
szervezése és lebonyolítása, sportlétesítmények üzemeltetése, szabadidős szolgáltatások nyújtása, teniszpályák
kölcsönzése, élő előadások bemutatása, üdülési tárgyú információ, üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].
43

Bár szolgáltatások, éttermek, helyfoglalás szállodákban, rendezvényhez termek kölcsönzése, szállodai

szolgáltatások, vendéglátóipar.
44

Aromaterápiás szolgáltatások, fodrászszalonok, manikűrszolgáltatások, masszázs, szauna szolgáltatások,

szépségszalonok, szolárium szolgáltatások, kozmetikai szolgáltatások, wellness szolgáltatások.
( 210 ) M 11 01548
( 220 ) 2011.05.17.
( 731 ) AGORA Észak-magyarországi Regionális Kereskedelemfejlesztési és Befektetési Kft. 100%, Miskolc (HU)
( 541 ) MATEORA
( 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; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
26

Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

művirágok.
28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek.
( 210 ) M 11 01550
( 220 ) 2011.05.18.
( 731 ) Intellisense Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes programok, szoftverek, számítógépes hardverek és perifériák, számítógépes programot

tartalmazó adathordozók, mindezek különösen képérzékelő és/vagy képrögzítő berendezéssel megvalósított
oktatási és tudományos célokra.
41

Oktatás, képzési szolgáltatások, közösségépítő és közösségfejlesztő szolgáltatások.

42

Szoftverfejlesztés, szoftverek beüzemelése és frissítése, tartalomszolgáltatás elsősorban webes vagy

hordozható készülék platformokon, hardverfejlesztés, hardverek telepítése és karbantartása, adatbázis
szolgáltatások, mindezek különösen képérzékelővagy képrögzítő berendezéssel megvalósított oktatási vagy
tudományos célokra.
( 210 ) M 11 01551
( 220 ) 2011.05.19.
( 731 ) Amerikai Nemzetközi Iskola - Budapest Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy-Koppány Kornélia, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 11 01552
( 220 ) 2011.05.19.
( 731 ) Amerikai Nemzetközi Iskola - Budapest Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy-Koppány Kornélia, Budapest
( 541 ) YOUR BRIDGE TO THE WORLD
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 11 01555
( 220 ) 2011.05.19.
( 731 ) Liu Yong, Budapest (HU)
( 740 ) Szinnyai Béla, Érd
( 546 )
( 511 ) 9

Napszemüveg.

18

Táska.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 11 01559
( 220 ) 2011.05.19.
( 731 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 554 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 11 01564
( 220 ) 2011.05.19.
( 731 ) Ez Wash Kft., Kalocsa (HU)
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( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

( 210 ) M 11 01569
( 220 ) 2011.05.19.
( 731 ) C-vitamin Pont Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Sulyok Róbert, Szeged
( 546 )

( 511 ) 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.
30

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.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

( 210 ) M 11 01581
( 220 ) 2011.05.20.
( 731 ) Szikrai Borászati Kft., Nyárlőrinc (HU)
( 554 )

( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 11 01633

M1699

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 16. szám, 2011.08.29.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2011.05.25.
( 731 ) Alanis Kuhn Eric, Budapest (HU)
Balassa-De Wit Erzsébet, Budapest (HU)
De Wit Ostos Santiago Andrés Isaías, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; hordozható épületek bérlete *; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése;
szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodaiszolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk
kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; vendéglátóipar.
( 210 ) M 11 01636
( 220 ) 2011.05.25.
( 731 ) Patikus Céh Kft., Izsák (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Algostop
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmény.

( 210 ) M 11 01638
( 220 ) 2011.05.25.
( 731 ) Patikus Céh Kft., Izsák (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
41

Reklámozás, marketing tevékenység, gyógyszerek forgalmazása.
Nevelés, szakmai képzés, on-line oktatás.

( 210 ) M 11 01641
( 220 ) 2011.05.25.
( 731 ) Mészáros Borház Kft., Szekszárd (HU)
( 740 ) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) BUBI
( 511 ) 33

Borok, gyöngyöző borok, habzóborok.

( 210 ) M 11 01667
( 220 ) 2011.05.30.
( 731 ) Vitapress Gyümölcsléelőállító és Élelmiszerkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) Vivat Champion
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz.
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( 210 ) M 11 01670
( 220 ) 2011.05.30.
( 731 ) Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Budapest (HU)
( 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).
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.
8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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
áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok , műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
11

Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

berendezések.
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.
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.
19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
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.
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.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

26

Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

művirágok.
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.
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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.
31

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára;
maláta.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

40

Anyagmegmunkálás.

41

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

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 11 01686
( 220 ) 2011.05.31.
( 731 ) dr. Gordon Péter Róbert, Budapest (HU)
Kovács Róbert István, Érd (HU)
( 740 ) dr. Krajnyák András, Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 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
áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.
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 01693
( 220 ) 2011.06.01.
( 731 ) Maraton Lapcsoport - Multivizió Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 740 ) BrandWay&Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgálttaó 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);
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nyomdabetűk; klisék.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 11 01720
( 220 ) 2011.06.03.
( 731 ) Várkonyi Iván, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Németh Zsolt, dr. Németh Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KAKAS
( 511 ) 43

Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátóipar.

( 210 ) M 11 01722
( 220 ) 2011.06.03.
( 731 ) Grőb János, Harta (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvizek [italok]; vizek [italok]; szódavízek.

( 210 ) M 11 01723
( 220 ) 2011.06.03.
( 731 ) Clean-Bar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Zalaegerszeg (HU)
( 740 ) dr. Szép Attila Gábor, Zalaegerszeg
( 546 )

( 511 ) 39

Autóbusz-közlekedés; gépkocsival történő szállítás; gyorsszolgálat üzenetek és áruk továbbítására;

járműkölcsönzés; járművek kölcsönzése; járművek kölcsönzése teher szállításra; járművek mentése [vontatás];
járművezetői szolgáltatás; kamionos szállítás;mentés(i szolgáltatások).
( 210 ) M 11 01741
( 220 ) 2011.06.06.
( 731 ) Dental Press Hungary Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.
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Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása.

( 210 ) M 11 01752
( 220 ) 2011.06.06.
( 731 ) Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft, Thayngen (CH)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, dr. Lukácsi Péter, Budapest
( 554 )

( 511 ) 29

Hús, hal, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főtt gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

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 01758
( 220 ) 2011.06.07.
( 731 ) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csabai Marianna, Csabai, Lindner és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BONBONETTI WAFFINO
( 511 ) 30

Édesipari termékek.

( 210 ) M 11 01799
( 220 ) 2011.06.07.
( 731 ) Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ELMŰ Elektromos Mobilitás Program
( 511 ) 35

Reklámozás, marketing, kereskedelmi ügyletek.

37

Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

39

Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

( 210 ) M 11 01800
( 220 ) 2011.06.07.
( 731 ) Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ELMŰ Energia Trend
( 511 ) 35

Reklámozás, marketing, kereskedelmi ügyletek.

37

Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

39

Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

( 210 ) M 11 01801
( 220 ) 2011.06.07.
( 731 ) Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ELMŰ e-primo

M1704

( 511 ) 35

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 16. szám, 2011.08.29.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Reklámozás, marketing, kereskedelmi ügyletek.

37

Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

39

Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

( 210 ) M 11 01803
( 220 ) 2011.06.08.
( 731 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 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.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
41

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

( 210 ) M 11 01808
( 220 ) 2011.06.08.
( 731 ) Kristóf Antal, Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépes játékprogramok; játékszoftverek; videojáték-konzolok, és a hozzájuk tartozó alkatrészek és

tartozékok; kiegészítő alkatrészek és tartozékok számítógépekhez.
35

Számítógépes játékszoftverekkel és videojáték-konzolokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

( 210 ) M 11 01812
( 220 ) 2011.06.08.
( 731 ) DAGANATOS GYERMEKEKÉRT Alapítvány, Budapest (HU)
( 541 ) Az egészséges gyermeknek ezer vágya van, a daganatosnak csak egy, hogy meggyógyuljon.
( 511 ) 36

Jótékonysági gyűjtések.

( 210 ) M 11 01815
( 220 ) 2011.06.08.
( 731 ) Sara Lee/DE N.V., AD Utrecht (NL)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, beleértve filteres csomagolású kávé, kávéalapú italok; kávé és tejet tartalmazó kávéitalok, kávépótló;

kávékivonatok, instant kávé, kávépótlók.
( 210 ) M 11 01855
( 220 ) 2011.06.10.
( 731 ) Közép-Magyarországi Pincegazdaság Kft., Kecel (HU)
( 740 ) Lehőcz József, Kecel
( 541 ) Belissima
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 11 01859
( 220 ) 2011.06.10.
( 731 ) Bukolyi László, Eger (HU)
( 541 ) BUKOLYI
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok, sörök kivételével.

( 210 ) M 11 01885
( 220 ) 2011.06.15.
( 731 ) Adónet.hu Üzleti Kommunikációs Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Pénzügyi ügyletek.

41

Szakmai képzés.

( 210 ) M 11 01916
( 220 ) 2011.06.17.
( 731 ) Gesztenye Bt., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

Előadóművészek szolgáltatásai; rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás.

( 210 ) M 11 01980
( 220 ) 2011.06.22.
( 731 ) Human Map Vezetéslélektani és Képességfejlesztő Intézet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés, szakmai képzés, oktatás, oktatási tárgyú információk, szemináriumok rendezése és vezetése emberi

képességek feltárásával és fejlesztésével valamint képességvizsgálattal kapcsolatban.
( 210 ) M 11 01984
( 220 ) 2011.06.22.
( 731 ) Unilever Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Szappanok; tisztítószerek; testpúderek, haj- és testápoló tejek, készítmények fejbőr és haj ápolására;

samponok és hajkondicionálók; hajkifésülést könnyítő készítmények; fogkrémek; száj és fogápoló készítmények;
gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalettkészítmények; fürdő- és tusolókészítmények; babafürdető
készítmények; bőrápoló krémek és készítmények; haj-, test- és bőrápoló olajok, krémek és tejek; napvédő
készítmények, naptejek, fényvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek; kozmetikumok;vazelin; ajakápoló
készítmények; hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlők vagy kendők; nedvesített vagy
impregnált tisztító korongok, törlők vagy kendők; a fenti termékek mindegyike csecsemők vagy kisgyermekek
részére.
( 210 ) M 11 01985
( 220 ) 2011.06.22.
( 731 ) Unilever Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PÖTTYVILÁG
( 511 ) 3

Szappanok; tisztítószerek; testpúderek, haj- és testápoló tejek, készítmények fejbőr és haj ápolására;

samponok és hajkondicionálók; hajkifésülést könnyítő készítmények; fogkrémek; száj és fogápoló készítmények;
gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalettkészítmények; fürdő- és tusolókészítmények; babafürdető
készítmények; bőrápoló krémek és készítmények; haj-, test- és bőrápoló olajok, krémek és tejek; napvédő
készítmények, naptejek, fényvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek; kozmetikumok;vazelin; ajakápoló
készítmények; hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlők vagy kendők; nedvesített vagy
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impregnált tisztító korongok, törlők vagy kendők; a fenti termékek mindegyike csecsemők vagy kisgyermekek

részére.
( 210 ) M 11 01986
( 220 ) 2011.06.23.
( 731 ) Különlegesek-ért Alapítvány, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
45

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások;

biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
( 210 ) M 11 01989
( 220 ) 2011.06.23.
( 731 ) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
( 210 ) M 11 02016
( 220 ) 2011.06.27.
( 731 ) Imperial Tobacco Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Feldolgozott vagy feldolgozatlan dohány; dohánytermékek; nem gyógyászati használatra szánt vagy

gyöngyhatású dohánypótlók; cigaretták; cigarillók; szivarok; cigaretta készítésére alkalmas kézi eszközök;
cigarettahüvelyek; cigarettaszűrők;cigarettapapírok; gyufák és dohányzási cikkek.
( 210 ) M 11 02106
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) LOVETTE
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.
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( 210 ) M 11 02107
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) LUCETTE
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02108
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) AMLIND
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02109
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) AYOS
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02285
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BAMARGON
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02286
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BORTOMA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02291
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CARTYNIA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02292
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) COLTIXAL
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02293
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) FERATA
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Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02294
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) FLERBENAL
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02295
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) FLUITTA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02296
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) FULQUINAL
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02297
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) GRANDOVYN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02298
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) KARDATUXAN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02299
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) LACARTALA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02300
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ORTEZON
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02301
( 220 ) 2011.07.20.
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( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

( 541 ) PARAQUINAL
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02302
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) PHOLRAPYN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02303
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) PRUQNIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02304
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) QNERTIX
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02305
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) QUVERTANA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02306
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) URTEDOXAL
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02307
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ZERQUVIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02308
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BAMARGON
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.
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( 210 ) M 11 02309
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BORTOMA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02310
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CARTYNIA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02311
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02312
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02313
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02315
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02316
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02317
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

M1712

( 511 ) 5

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 16. szám, 2011.08.29.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02318
( 220 ) 2011.07.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

A rovat 162 darab közlést tartalmaz.
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