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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 12 01047
( 220 ) 2012.03.28.
( 731 ) Elektropark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) dr. Balázs Imre, dr. Balázs Imre Ügyvédi Iroda, Békéscsaba
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 01373
( 220 ) 2012.04.20.
( 731 ) Jakabosné Kovács Judit, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Halász Bálint, Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KACAGTATÓ
( 511 ) 16

Fedelek, kötések, borítók (papíráruk), fényképtartók, füzetek, grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók,

hímzőminták, íróeszközök, írókészletek (papíráruk), írókréta, írószerek, kártyák, könyvecskék, füzetek, könyvek,
könyvjelzők levelezőlapok, matricák,lehúzóképek, naptárak, papíráruk, poszterek, radírgumik, rajzeszközök,
szórólapok, toll- és ceruzatartók, asztali, tolltartók, albumok, daloskönyvek, dobozok kartonból vagy papírból.
28

Játékautók, játékbabák, játékgolyók, játékkártyák, játékok, játékszerek, papírkalapok partikra, plüss

játékszerek, szappanbuborék-fújók, táblajátékok, társasjátékok, babaágyak, babaházak, babaruhák, bábuk,
marionettek, csörgők, dominójátékok,építőjátékok.
41

Kulturális, vagy nevelési célú kiállítások szervezése, on-line játékok szolgáltatása, számítógépes hálózatból,

videofilmgyártás, előadóművészek szolgáltatásai, filmek gyártása, kivéve reklámfilmeket, filmszínházi
előadások, klubszolgáltatások(szórakoztatás vagy oktatás), könyvkiadás, oktatás, tornatanítás, üdülési tárgyú
információ, videofilmezés, videofilmgyártás.
( 210 ) M 12 03015
( 220 ) 2012.08.22.
( 731 ) NetMasters-Hungary Kft., Hajdúszoboszló (HU)
( 740 ) dr. Kathy Szilvia, Dr. Kathy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) netmasters
( 511 ) 38
42

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).
( 210 ) M 12 03195
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( 220 ) 2012.09.06.
( 731 ) Referendum-Fordítóiroda Kft., Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Szakmai képzés; fordítói szolgáltatások.

( 210 ) M 12 03843
( 220 ) 2012.10.10.
( 731 ) Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Dzsemfix
( 511 ) 29

Zselírozó (zselésítő) anyag.

( 210 ) M 12 03946
( 220 ) 2012.10.18.
( 731 ) HungaDream Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapet (HU)
( 740 ) dr. Koczkás János, Dr. Koczkás János Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Dr. Steril
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiáru).
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek);(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
( 210 ) M 12 03955
( 220 ) 2012.10.18.
( 731 ) Törley Pezsgőpincészet Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kimmel József, Fazekas és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Villányi eredetmegjelölés területéről származó borok.

( 210 ) M 12 04086
( 220 ) 2012.11.05.
( 731 ) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
( 740 ) Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) Cloppenburg
( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák;

ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru);
kofferek (kis utazóládák); kézitáskák;erszények, pénztárcák; kulcstokok; hátizsákok; táskák.
25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); kiskereskedelmi szolgáltatások, ideértve weboldalakat és
teleshoppingot (távértékesítést) is, azalábbi árukkal kapcsolatban: ruházati cikkek, cipők, kalapáruk,
fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok, tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek,
szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek,napszemüvegek, nemesfémek
és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, ékszerek, drágakövek, órák
és más időmérő eszközök, bőr és bőrutánzatok, állatbőrök és irhák, utazótáskák és bőröndök, esernyők,
napernyők éssétapálcák, ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok, kofferek (kis utazóládák), kézitáskák,
erszények, pénztárcák, kulcstokok, hátizsákok, táskák; promóciós célú rendezvények és törzsvásárlói programok
szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 12 04260
( 220 ) 2012.11.19.
( 731 ) Magyar Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Németh Zoltán András, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; aszfalt, szurok és bitumen.

37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 04383
( 220 ) 2012.11.29.
( 731 ) Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)
( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft., Budapest
( 541 ) UNICUM
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00037
( 220 ) 2013.01.03.
( 731 ) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) R 92
( 511 ) 3
13

Fegyvernek nem minősülő könnygázspray termék.
Könnygázas védőfegyverek; permetezők személyvédelmi célokra.

( 210 ) M 13 00059
( 220 ) 2013.01.10.
( 731 ) Herendi Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Herend (HU)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 3

Ajakfények, ajakrúzsok; borotválkozás utáni arcszeszek, borotválkozó készítmények; dezodorok (személyes

használatra vagy állatoknak}; fogkrémek; füstölő készítmények (illatszerek}; gyógyszappanok; hajfestékek;
illatszer készítmények, illatszerek; izzadásgátló piperecikkek; kenőcsök kozmetikai használatra, kozmetikai
bőrápoló szerek, kozmetikai ceruzák, kozmetikai festékek, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények
fürdőkhöz, kozmetikai krémek, kozmetikai szerek; körömlakkok; levendulaolaj,mandulaolaj; műkörmök;
piperecikkek; rózsaolaj; samponok; sminkek arcfestékek; szappanok, szem(öldök} ceruzák, szempillafesték;
szőrtelenítő szerek; tisztítószerek.
14

Amulettek (ékszerek), apró díszítőtárgyak, bizsuk (ékszerek), ékszerdobozok, ékszerek, fülbevalók,

gyémántok, gyöngyök (ékszerek), gyűrűk (ékszerek), karkötők (ékszerek); karórák; láncok (ékszerek),
medalionok (ékszerek}, medálok, melltűk, brossok(ékszerek); művészeti tárgyak nemesfémből; nyakkendőtűk,
nyakláncok (ékszerek); óradobozok, óratokok, óraláncok, óraszíjak, órák, órák (faliórák}, stopperórák;
szobrocskák, nippek nemesfémből, szobrok nemesfémből.
18

Bőröndök, kézitáskák, bőröndök, utazóládák (poggyász);-bőrszíjak; bőrtakarók (szőrmék), bútorhuzatok

bőrből; dobozok bőrből vagy műbőrből, ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; hátizsákok; irattáskák,
aktatáskák; iskolatáskák; kézitáskák, kofferek(kis utazótáskák); kulcstokok; műbőr; napernyők; névjegytartók,
kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; táskák (zacskók,
tasakok) csomagolásra bőrből; utazókészlet (bőráruk}, útitáskák; vadásztáskák(vadászkellékek).
21

Herend eredet-megjelölés területéről származó asztaldíszek, asztalnemű, a kések, villák és kanalak

kivételével; borotvapamacsok, borotvaecsetek, borotvapamacs-tartók; bögrék; cipőkanalak, cipőkefék;
cukortartók; csészealjak; csészék; ecet- és olajtartók;edények, edények kiöntőcsőrei, edények, nem elektromosan
fűtött, edénykészletek; eldobható tányérok, evőpálcikák (kínai); étlaptartók; fajanszedények; fazekasáruk;
fazékfedők; festett üveg; fésűk; fogkefék; fogpiszkálótartók; főzelékes tálak,főzőedények, főzőeszközök, nem
elektromos; fűszertartók, háztartási eszközök, kis méretű; illatszerfüstölők; ivóedények, ivópoharak, kancsók;
karos gyertyatartók; kaspók, nem papírból; kávéskannák, nem elektromos;kávéskészletek (szervizek);
kerámiákháztartási használatra; konyha tartályok,konyhai edénykészletek; kristályok (üvegáruk); lapos csészék,
tálkák; levesestálak;likőröskészletek; locsolókannák, öntözőkannák; majolika, mellszobrok porcelánból,
terrakottából vagy üvegből, művészeti tárgyakporcelánból, terrakottából vagy üvegből; öntőformák (háztartási
eszközök); palackalátétek,nem papírból, nem asztalneműk, palackok; parfümpermetezők, illatszerpermetezők;
piknikhez edénykészletek; piperetáskák, neszesszerek; porcelánok;púderdobozok;sámfák, kaptafák cipőkhöz;
serlegek; sószórók; söröskorsók;süteményes tálcák; szalvéta tartók, szalvétákhoz gyűrűk;
szappanadagolók;szobrocskák porcelánból, kerámiából, terrakottából vagy üvegből, szobrokporcelánból,
terrakottából, kerámiából vagyüvegből; tálak, tálalátétek (asztali eszközök}, tálcák, tálcák háztartási használatra;
tányérok; teásdobozok,teáskészletek (terítékek); toalett eszközök; urnák; üvegek (tartályok},üvegpalackok
(tartályok); üvegtálak; vajtartók; vázák; virágcserepek.
24

Abroszvédő alátétek, nem papírból; asztali futók, asztali vászon neműk, nem papírból; asztalkendők

textilből; asztalterítők, nem papírból; ágynemű, ágyneműk, ágytakarók, ágyterítők; bútorhuzatok textilből,
bútorszövetek, kárpitok, bútorvédőhuzatok;damaszt (szövet); falikárpitok, tapéták textilanyagból; függönyök
textilből vagy műanyagból; jersey {szövet); kendők arcfesték eltávolítására textilből; lepedők; mintás vászon;
mosdókesztyűk; műselyem szövetek; pamutvászon, karton, kalikó; párnahuzatok;poháralátétek(asztalneműk);
selyemszövet; szalvéták (textilből); tányéralátétek textilből; textilanyagok; törülközők textilanyagból; vászon;
vászon nemű fürdőzéshez, a ruházat kivételével; viaszosvászon asztalterítők, zászlók nem
papírból;zuhanyzófüggönyök textilből vagy műanyagból; zsebkendők textilanyagokból.
25

Alsónadrágok, alsóneműk; bőrruházat; cipők; díszzsebkendők (ruházat); dzsekik; fejfedők {kalapáruk);

felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fürdőköpenyek, fürdőnadrágok, úszónadrágok, fürdőpapucsok, fürdőruhák,
fürdősapkák, fürdőszandálok, fürdőcipők;fűzős bakancsok; harisnyanadrágok, harisnyatartók,harisnyakötők,
harisnyák; ingek; izzadságfelszívó alsóneműk; kabátok; kalapok; kerékpáros öltözetek; kesztyűk (ruházat);
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készruhák; kézelők (ruházat); kombinék (alsóneműk); kosztümök; köntösök,pongyolák; kötények (ruházat);

kötöttáruk; lábbelik; levehető gallérok; magas szárú cipők; melegítők, szvetterek; mellények; melltartók; műbőr
ruházat; művésznyakkendők; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek (ruházati);
papucsok;pénztartó övek (ruházati); pizsamák; pólók; pulóverek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak;
síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; spárgatalpú vászon lábbelik; sportcipők, sportlábbelik; sporttrikók; strand
lábbelik, strandruhák; szandálok; szoknyák;szőrmebéléses kabátok; szőrmék (ruházat); tarka selyemkendők
(nyaksálak); tartók (nadrágokhoz, harisnyákhoz); térdnadrágok; térdszalagok, harisnyakötők szalagok;
tornacipők, tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők; zoknik, zoknitartók;zuhanyzó sapkák.
( 210 ) M 13 00074
( 220 ) 2013.01.14.
( 731 ) Berényi Dorottya 33.3%, Budapest (HU)
Berényiné Papp Mariann 33.3%, Budapest (HU)
Almádyné Terbe Ildikó Ágnes 33.3%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Könyvelés, könyveléssel kapcsolatos szolgáltatások, üzleti segítségnyújtás.

41

Könyveléssel kapcsolatos oktatás, szakmai képzés.

42

Könyveléssel kapcsolatos hardwer és szoftverszolgáltatások, könyveléshez kapcsolódó elektronikus honlap

fenntartása és szerkesztése.
( 210 ) M 13 00199
( 220 ) 2013.01.25.
( 731 ) Kőváry Barna, Budapest (HU)
Tóth Zsolt, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balázs Katalin, Dr. Balázs Katalin Ügyvédi iroda, Budapest
( 541 ) Zöld Hajtás
( 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.
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00238
( 220 ) 2013.01.29.
( 731 ) Szentes Csaba, Bonyhád (HU)
( 541 ) XÁNTUS
( 511 ) 3
5
30

Kozmetikumok, vitamin tartalmú krémek, natív kozmetikumok.
Étrendkiegészítők; természetes vitaminok, gyógynövény kivonatok; gyógyszerek.
Mézes müzli szeletek, vitamin tartalmú szeletek.

( 210 ) M 13 00287
( 220 ) 2013.02.03.
( 731 ) Goodmills Magyarország Zrt 100%, Komárom (HU)
( 740 ) dr. Muraközi Gergely,Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr
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( 546 )

( 511 ) 30

Lisztek és más gabonakészítmények.

( 210 ) M 13 00315
( 220 ) 2013.02.08.
( 731 ) Moshel Tamori Moshe Haim, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tomcsányi Tamás, dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00327
( 220 ) 2013.02.08.
( 731 ) Kándovan Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Szabó Erna, Budapest
( 541 ) DARBAND
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00381
( 220 ) 2013.02.14.
( 731 ) Like-All Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Farkas Csaba, Szeged
( 546 )

( 511 ) 35

Csomagküldő, internetes kiskereskedelem; egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem; használtcikk bolti

kiskereskedelme; iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem; médiareklám; piac-, közvélemény-kutatás;
reklámügynöki tevékenység; számítógép, periféria,szoftver kiskereskedelme; számítógép, periféria, szoftver
nagykereskedelme; telekommunikációs termék kiskereskedelme.
41

Alapfokú oktatás; általános középfokú oktatás; egyéb sporttevékenység; felső szintű, nem felsőfokú oktatás;

felsőfokú oktatás; iskolai előkészítő oktatás; könyvkiadás; kulturális képzés; sport, szabadidős képzés; szakmai
középfokú oktatás; nyelvoktatás;számítástechnika-oktatás.
42

Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás; információ-technológiai szolgáltatás; egyéb szoftverkiadás;

információ-technológiai szaktanácsadás; számítógépes programozás.
( 210 ) M 13 00409
( 220 ) 2013.02.18.
( 731 ) CARTOGRAPHIA Tankönyvkiadó Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 9

Mágneses adathordozók CD-k, DVD-k, digitális taneszközök.

16

Nyomdaipari termékek, tanítási és oktatási anyagok.

41

Nevelés, képzés.

( 210 ) M 13 00426
( 220 ) 2013.02.18.
( 731 ) dr. Nádasdy Miklós, Budapest (HU)
( 541 ) NÁDASDY
( 511 ) 36
42

Pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás, konzultáció és tanácsadás.
Szoftver- és rendszerfejlesztési tevékenység és szolgáltatások; számítógépes hálózathoz, adatfeldolgozó

rendszerekhez kapcsolódó tanácsadás és szaktanácsadás; szakmai, műszaki és konzultációs szolgáltatások,
információrendszerek és számítógépi hardver,továbbá szoftver és integrált rendszerek területén; tudományos és
műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; szakvéleménynyújtás; ipari
elemző és kutató szolgáltatások; távközlési információsrendszerekkel kapcsolatoskonzultációs és tanácsadói
szolgáltatások; ingatlantanácsadás; műszaki tanulmánytervek készítése; belsőépítészet, grafikusművészi tervezési
szolgáltatások, építészet.
45

Jogi szolgáltatások; műszaki és jogi kutatás; társaságalapítási és bejegyeztetési szolgáltatás;

választottbírósági/döntőbírósági szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; egyeztetési és más vitarendezési
szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatosszolgáltatások; szellemi tulajdon menedzselése.
( 210 ) M 13 00428
( 220 ) 2013.02.18.
( 731 ) Magyar Szocialista Párt, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pink Marianna, Dr. Pink Marianna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 45

Társadalmi jellegű szolgáltatások (politikai párttevékenység)

( 210 ) M 13 00430
( 220 ) 2013.02.19.
( 731 ) Passion Communication Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

Szállodai szolgáltatással kapcsolatos számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 13 00467
( 220 ) 2013.02.20.
( 731 ) Bennovum Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Somodi Réka, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati

használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek számára.
( 210 ) M 13 00468
( 220 ) 2013.02.21.
( 731 ) Farkas Zsolt Lajos, Hódmezővásárhely (HU)
Csont Attila, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
35

Étkezési olajok és zsírok, napraforgóolaj, repceolaj, étkezési olajok, étkezési zsírok.
Étkezési olajok és zsírok, napraforgóolaj, repceolaj, étkezési olajok, étkezési zsírok, bioüzemanyag

kereskedelme és forgalmazása.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 13 00508
( 220 ) 2013.02.26.
( 731 ) Myropolium Kft., Budapest (HU)
( 541 ) MYROPOLIUM
( 511 ) 3

Szappanok, kozmetikai készítmények fürdőkhöz (fürdősó, fürdőgolyó, fürdőpraliné), kozmetikai krémek

(arc- és testápolók), illatosított víz, dezodorok.
35

Kereskedelmi ügyletek (kozmetikai szerek nagykereskedelme).

38

Honlap, webáruház.

( 210 ) M 13 00514
( 220 ) 2013.02.27.
( 731 ) Palásti József, Kunszállás (HU)
( 740 ) dr. Sándor Péter, Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) I FORN STORE
( 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru).
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 13 00518
( 220 ) 2013.02.27.
( 731 ) Magyar Úszó Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ugrin Tamás, Dr. Ugrin Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A MAGYAR ÚSZÁS NAPJA
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 13 00531
( 220 ) 2013.02.28.
( 731 ) Egri Vízilabda Klub, Eger (HU)
( 740 ) dr. Weisz Norbert, Eger
( 546 )

( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00545
( 220 ) 2013.03.01.
( 731 ) Operetthajó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás; utazásszervezés; autóbusz-közlekedés; bútorszállítás; díszlet szállítása; esküvővel kapcsolatos

utazások szervezése és lebonyolítása; folyami szállítás; fuvarozás; hajóval történő fuvarozás; hajók mentése;
hajórakodás; hajóutak és hajósprogramok szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás szállítással kapcsolatban;
helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; információ szállítással kapcsolatban; kalauzolás
ismeretlen helyen; kikötői szolgáltatások; látogatások tervezéseturistáknak; menetrendszerinti hajózás; raktározás,
tárolás; segélyakciókban való részvétel szállítással; segítségnyújtás elromlott járművekhez [vontatás]; sétahajó
szolgáltatások; szállítási szolgáltatások; személyszállítás; személyszállítás taxival;utas-kísérés; utasszállítás;
utazásszervezés; virág-, tortaküldő szolgálat; városnéző utak szervezése és lebonyolítása; vízi járművek
kölcsönzése; vízi járművek tárolása; vízi járművel történő szállítás; vízi utazások szervezése; vontatás.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; családi vagy egyéb társasági rendezvények,
szakmai rendezvények hajón vendéglátással;divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok;
élő előadások bemutatása; előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; filmek, zenés
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műsorok feliratozása; fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket;filmstúdiók; fogadások tervezése

[szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése;
hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek és egyéb zenés műsorok szervezése és lebonyolítása;
helyfoglalásshow-műsorokra; ifjúságnevelés; iskolai szolgáltatások [képzés]; jegyirodai szolgáltatások
[szórakoztatás]; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusokszervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális, szakmai,
nevelési vagy szórakoztatási célú kiállítások, előadások, műsorok szervezése és lebonyolítása; nyelvi tolmács
szolgáltatások, konferanszié szolgáltatás; oktatás; oktatási tárgyú információk;party-szolgáltatás; show-műsorok;
show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok lebonyolítása; szakmai újraképzés;
szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
színháziprodukciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú
információk; szövegek kiadása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; ének-, zene-, tánc-, oktatása;
mozgáskultúra oktatása; videofilmezés;videofilmgyártás; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy
filmstúdiók részére; zene összeállítása; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék;

éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; kantinok, büfék, étkezdék;
kávéházak; panziók; rendezvényhez termekkölcsönzése; sátrak kölcsönzése; időleges szálláshely lefoglalása;
szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk
kölcsönzése; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás];vendéglátóipar; világító-berendezések
bérbeadása, nem színházi vagy televízió-stúdiós használatra.
( 210 ) M 13 00559
( 220 ) 2013.02.28.
( 731 ) dr. Hummel Zoltán, Pécs (HU)
( 740 ) dr. Papócsi Katalin, Budapest
( 541 ) PRIMBIOTIC
( 511 ) 5

Mikrobális cellulóz rostokat tartalmazó étrend-kiegészítők emberek és állatok számára, nem ásványi

anyagokból készült egészségügyi táplálék-kiegészítők; nem ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00565
( 220 ) 2013.03.04.
( 731 ) Tari Mihály, Budapest (HU)
( 541 ) TRIKIZI
( 511 ) 12

Háromkerekű közlekedési eszköz.

( 210 ) M 13 00573
( 220 ) 2013.03.04.
( 731 ) Tesco Stores Limited, Cheshunt, Hertfordshire (GB)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HUDL
( 511 ) 9

Táblagépek; tartozékok és eszközök táblagépekhez való használatra; tokok elektronikus készülékekhez; tokok

táblagépekhez; állványok táblagépekhez; állványok elektronikus készülékekhez; tartók elektronikus
készülékekhez és táblagépekhez; képernyővédők;képernyővédők elektronikus készülékekhez; fülhallgatók; elem
és akkumulátortöltők; elem és akkumulátortöltők elektronikus készülékekhez; HDMI kábelek; elektromos
kábelek; vezeték nélküli hangszórók; hangszórók; HDMI adapterek; internet TV set-top boxok;set-top boxok;
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elektronikus szívfrekvencia mérők; mérlegek; automata szabályozó eszközök; energiaszabályozó készülékek;

hőszabályzó készülékek.
( 210 ) M 13 00594
( 220 ) 2013.03.06.
( 731 ) Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)
( 740 ) dr. Fakó Beatrix, Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötőtermékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok;viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
11

Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító- és szellőztető berendezések, elektromos főzőkészülékek,

grillezők (forgónyárssal is) gáz-, elektromos-, fa- és faszén tüzeléssel; fémáruk, nevezetesen grillek fémcsövekből
(Smoker); lampionok,papírlampionok.
21

Háztartási vagy konyhaeszközök és tartályok/tárolók/konténerek (nem nemesfém vagy nemesfém

bevonatú); tányéralátét szettek (nem szövetből vagy papírból); üvegáru, porcelán és agyagedények, a fent
említett, minden 21. osztályba tartozó áru, grillek,rostélyok (sütőeszközök), grillállványok, serpenyők sütéshez,
papír edények, kirándulókosarak, evőeszközök; valamint gáz tüzelésű szabadidős grillek ételek elkészítéséhez;
grilltálak alumíniumból; grillbegyújtó kémény; egyszer használatos edénypapírból,kartonból, műanyagból és
alumíniumból; műanyag szívószálak; grill-kesztyűk.
29

Hús és hústermékek, kolbász és hentesáruk; sonka; hal és haltermékek, tenger gyümölcsei (nem élő) és

ezekből készült készítmények (amennyiben a 29. osztályba tartoznak), héjas állatok (nem élő) és ezekből készült
készítmények (amennyiben a 29. osztálybatartoznak), puhatestű állatok (nem élő) ezekből készült készítmények
(amennyiben a 29. osztályba tartoznak), baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított/konzervált, szárított és főtt
gyümölcs és zöldség; tofu; készételek és részben kész ételek,elsősorban egyenként vagy valamennyi említett
áruból készült ételek; ínyenc termékek, nevezetesen ínyencsaláták, burgonya-, zöldség-, tészta- és rizssaláták
(amennyiben a 29. osztályba tartoznak); Ragout fin és hús-, hal-, puhatestű állat-, kagylósállat-, baromfi-, vadhúsvagy zöldségpástétomok; tartósított konyha(kerti) növények, diók (feldolgozott); zselék; dzsemek,
gyümölcsszószok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; amerikai mogyoróvaj; szója alapú tejhez
hasonló termékekés ezekből előállított készítmények; szójatermékek élelmiszerek formájában, nevezetesen tej-,
sajt- vaj-, joghurt- és túrópótló készítmények; az összes fent nevezett termék mélyhűtött vagy konzervek
formájában is; grillezett ételek, húsokat is beleértve,nevezetesen bárány-, borjú-, marha- és sertéshús, valamint
baromfi, vadak és hal; húskivonatok; húsleves koncentrátum.
30

Kávé, kávé alapú italok, pótkávé, kávéaromák; tea, jeges tea, tea alapú italok, nem gyógyászati infúziók;

kakaó, kakaós termékek, kakaóitalok; csokoládé, csokoládéalapú italok; cukor, természetes édesítőszerek, glükóz
étkezési használatra, glükózélelmiszerekhez; rizs, rizstorták, rizslepények, tápióka, szágó; szusi; élesztő
élelmiszerekhez; lisztek és más gabonakészítmények, liszttartalmú ételek, kukoricapehely, müzli, pattogatott
kukorica, pattogatott kukorica; burgonyaliszt étkezésre,panírliszt, szójaliszt; tésztafélék; készételek és részben
kész ételek, elsősorban tésztafélékből, rizsből és burgonyából készült ételek; desszertek; kenyér, édestészta és
édességek/cukrászáruk, cukrászsütemények, por alakú sütőkeverékek, késztészta(friss, konzerv vagy fagyasztott);
pizzák; készételek és részben készételek, elsősorban egyenként vagy valamennyi említett áruból készült ételek;
gyümölcsszószok; méz, melasz; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, szószok (ízesítők/fűszerek), chutney(fűszer),
majonéz; fűszerek; fagylaltok, fagylalt, jégkrém, hűtött édességek; aromák (növényi), az illóolajok kivételével;
édességek, bonbonok (cukorkák), rágógumi, nem gyógyászati használatra; szójakészítmény alapú élelmiszerek
(amennyiben a 30.osztályba tartoznak); az összes fent nevezett termék mélyhűtött vagy konzervek formájában is;
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fűszerek, ecet, maláta emberi fogyasztáshoz, mustár, konyhasó és/vagy malomipari termékek; fűszerek,

fűszeraromák, fűszeraromás sók, fűszeresszenciák,fűszerkivonatok, fűszernövények (nem friss), fűszernövények
olajban, szárított fűszernövények, fűszerkeverékek, fűszerkrémek, fűszersók, fűszerkészítmények; fűszerek,
fűszeraromák, ízesítőszerek, fűszerkészítmények, fűszerkeverékek, aromás készítményekélelmezéshez, fűszersó,
fűszerek; növényi aromák és eszenciák élelmiszerekhez (amennyiben a 30. osztályba tartoznak); sütőaramák (az
illóolajok kivételével); majonéz; öntetek; paradicsom ketchup; fűszerezett ketchup; kapribogyók; mártások,
amelyek a 30.osztályba tartoznak; a 30. osztályba tartozó fent nevezett árukból összeállított készítmények
mártások előállításához (amennyiben a 30. osztályba tartoznak); pirított zsemlekockák; pékkeverékek, beleértve
fűszeres és aromás sütőkeverékeket is; jég.
( 210 ) M 13 00607
( 220 ) 2013.03.06.
( 731 ) Balázs Marianna 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hervay Viktória, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9
18

Laptop táskák.
Aktatáskák; bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; ernyők, esernyők;

erszények, pénztárcák; esernyőbehúzó anyagok; esernyőnyelek, esernyőfogók; fogantyúk bőröndökhöz;
fogantyúk esernyőkhöz; hátizsákok; hevedertáskákgyermekek hordozására; irattáskák, aktatáskák; iskolatáskák;
kalapdobozok bőrből; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk [hevederek] csecsemők hordozására;
kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáskák; kofferek; levéltárcák; névjegytartók,kártyatartók; oldaltáskák,
tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák [zacskók, tasakok]
csomagolásra, bőrből; táskák; utazóládák; útitáskák; vadásztáskák [vadászkellékek]; vállszíjak bőrből;
zsákokhegymászóknak; zsákok táborozóknak.
25

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

( 210 ) M 13 00635
( 220 ) 2013.03.11.
( 731 ) SZINGA SPORT Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 25
35

Tornacipő, sportcipők.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00636
( 220 ) 2013.03.11.
( 731 ) SZINGA SPORT Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 13 00637
( 220 ) 2013.03.11.
( 731 ) Gastro Cloud Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Gastro cloud
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyiáru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00648
( 220 ) 2013.03.11.
( 731 ) dr. Keserű Sándor, Vác (HU)
( 541 ) FER ÉS KIEGYENSÚLYOZOTT
( 511 ) 35

Internetes hírcsatorna.

38

Reklámozás, hirdetés.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00649
( 220 ) 2013.03.11.
( 731 ) Symphonic Concert Management Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

CD-ROM (kompakt) lemezek, hanglemezek, hangfelvételhordozók, hangrögzítő szalagok, kompakt lemezek

(audio-video), letölthető csengőhangok mobilokra, letölthető képfájlok, letölthető zenei fájlok, videoszalagok.
25

Felsőruházat, sapkák, fejfedők, nyakkendők, nyaksálak, sálak, sapkaellenzők, szemellenzők, kabátok,

dzsekik, polók, pulóverek.
41

Élő előadások bemutatása, e1őadóművészek szolgáltatásai; hangversenyek szervezése, lebonyolítása, rádió-

és televízióprogramok készítése; könyvkiadás; zenekarok szolgáltatásai, show-műsorok, show-műsorok
szervezése, szórakoztatás, zene összeállítása;zenei produkciók.
( 210 ) M 13 00650
( 220 ) 2013.03.11.
( 731 ) Symphonic Concert Management Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

CD-ROM (kompakt) lemezek, hanglemezek, hangfelvételhordozók, hangrögzítő szalagok, kompakt lemezek

(audio-video), letölthető csengőhangok mobilokra, letölthető képfájlok, letölthető zenei fájlok, videoszalagok.
25

Felsőruházat, sapkák, fejfedők, nyakkendők, nyaksálak, sálak, sapkaellenzők, szemellenzők, kabátok,

dzsekik, polók, pulóverek.
41

Élő előadások bemutatása, e1őadóművészek szolgáltatásai; hangversenyek szervezése, lebonyolítása, rádió-

és televízióprogramok készítése; könyvkiadás; zenekarok szolgáltatásai, show-műsorok, show-műsorok
szervezése, szórakoztatás, zene összeállítása;zenei produkciók.
( 210 ) M 13 00651
( 220 ) 2013.03.11.
( 731 ) Symphonic Concert Management Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

CD-ROM (kompakt) lemezek, hanglemezek, hangfelvételhordozók, hangrögzítő szalagok, kompakt lemezek

(audio-video), letölthető csengőhangok mobilokra, letölthető képfájlok, letölthető zenei fájlok, videoszalagok.
25

Felsőruházat, sapkák, fejfedők, nyakkendők, nyaksálak, sálak, sapkaellenzők, szemellenzők, kabátok,

dzsekik, polók, pulóverek.
41

Élő előadások bemutatása, e1őadóművészek szolgáltatásai; hangversenyek szervezése, lebonyolítása, rádió-

és televízióprogramok készítése; könyvkiadás; zenekarok szolgáltatásai, show-műsorok, show-műsorok
szervezése, szórakoztatás, zene összeállítása;zenei produkciók.
( 210 ) M 13 00652
( 220 ) 2013.03.11.
( 731 ) Symphonic Concert Management Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

CD-ROM (kompakt) lemezek, hanglemezek, hangfelvételhordozók, hangrögzítő szalagok, kompakt lemezek

(audio-video), letölthető csengőhangok mobilokra, letölthető képfájlok, letölthető zenei fájlok, videoszalagok.
25

Sapkák, fejfedők, nyakkendők, nyaksálak, sálak, sapkaellenzők, szemellenzők, felsőruházat, kabátok,

dzsekik, polók, pulóverek.
41

Élő előadások bemutatása, e1őadóművészek szolgáltatásai; hangversenyek szervezése, lebonyolítása, rádió-

és televízióprogramok készítése; könyvkiadás; zenekarok szolgáltatásai, show-műsorok, show-műsorok
szervezése, szórakoztatás, zene összeállítása;zenei produkciók.
( 210 ) M 13 00658
( 220 ) 2013.03.12.
( 731 ) Gerinc Műhely Kft., Budapest (HU)
Szedlacsek Enikő, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gulyás Erika, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

Egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); fitnesz tanfolyamok vezetése;

személyes edzői szolgáltatások (fitnesz).
44

Aromaterápiás szolgáltatások; alternatív orvosi szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi

szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; fizi(k)oterápia; gyógyhelyek szolgáltatásai; hátgerincmasszázzsal
gyógyítás; kórházi szolgáltatások;masszázs; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások;
otthonok, lábadozók utókezelésére; plasztikai sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet; szanatóriumok; szauna
szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások;távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.
( 210 ) M 13 00659
( 220 ) 2013.03.12.
( 731 ) Horváth Szabolcs, Cegléd (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Halból készített ételek; halkonzervek; halfilé; halsűrítmények; kaviár; félkész halrudak; halpástétomok.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek élelmiszerekkel kapcsolatban.

43

Vendéglátás; éttermek; bár szolgáltatások; időleges szállásadás.

( 210 ) M 13 00661
( 220 ) 2013.03.12.
( 731 ) Eckert László, Hévíz (HU)
Popov Enev Sztefan, Budapest (HU)
( 740 ) Bakonyvári Csaba, Budapest
( 541 ) Finex
( 511 ) 36

Ingatlanügynökségek; pénzügyi tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; alkuszi/ügynöki tevékenység;

pénzügyi információk nyújtása; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítő hálózat üzemeltetés.
( 210 ) M 13 00670
( 220 ) 2013.03.12.
( 731 ) dr. Gáspárné Gerván Gabriella Irén, Érd (HU)
( 541 ) FODRILLA
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiáru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére.
( 210 ) M 13 00696
( 220 ) 2013.03.14.
( 731 ) Fehér Imre, Érd (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )
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Kertészeti termékek, magok, élő növények és virágok.

35

Kertészeti termékek, magok, élő növények és virágok kereskedelme.

44

Kertészeti szolgáltatások.

( 210 ) M 13 00697
( 220 ) 2013.03.14.
( 731 ) Dán János, Nyíregyháza (HU)
Oskó Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

43

Húsbolt és egyéb, étel és ital árusításával kapcsolatos létesítmények működtetésével kapcsolatos

szolgáltatások; hazavitelre szánt ételek előkészítésével és értékesítésével kapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 13 00706
( 220 ) 2013.03.14.
( 731 ) ECO SYSTEM HUNGARY Építőipari Fővállalkozó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
(HU)
( 740 ) dr. Jutasi Györgyi, Budapest
( 546 )
( 511 ) 37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

( 210 ) M 13 00715
( 220 ) 2013.03.18.
( 731 ) Black Care Kft., Budapest (HU)
( 541 ) SKIN ANGEL
( 511 ) 11
41

Szolárium berendezések (napágyak).
Szépségszalonok.

( 210 ) M 13 00721
( 220 ) 2013.03.18.
( 731 ) KT & G Corporation, Taejon (KR)
( 740 ) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohány; cigaretták; szivarok; tubák; cigarettapapírok; pipák, nem nemesfémből; cigarettaszűrők;

cigarettatartók és cigarettatárcák, nem nemesfémből; dohányzacskók; öngyújtók dohányosoknak, nem
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nemesfémből; gyufák; pipatisztítók; hamutartók dohányosoknak,nem nemesfémből; szivarvágók.

( 210 ) M 13 00727
( 220 ) 2013.03.19.
( 731 ) Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Mémeskút
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00751
( 220 ) 2013.03.20.
( 731 ) Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Wien (AT)
( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek;

anyagok művészek részére; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
21

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

33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
( 210 ) M 13 00763
( 220 ) 2013.03.21.
( 731 ) Kökény Zoltán, Budapest (HU)
Pató Tamás Miklós, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Bevásárlóhálók, bevásárlótáskák, ernyők, esernyők, irattáskák, aktatáskák, kézitáskák, kulcstartók,

névjegytartók, kártyatartók, oldaltáskák, tarisznyák, táskák.
25

Egyenruhák, elasztikus (sztreccs) nadrágok, ingek, pólók, sapkák, sporttrikók, szemellenzők (fejfedők),

zoknik.
29

Ajvár (tartósított paprika), burgonyaszirom, dzsemek, gomba, tartósított.

30

Árpaliszt, aprósütemény, teasütemény, bonbonok (cukorkák), búzacsíra emberi fogyasztásra, búzadara,

búzaliszt, chips (gabonakészítmény), cukor, cukorkaáruk, csokoládé, fűszerek, fűszerkeverék,
gabonakészítmények, gríz, kuszkusz, búzadara, kandiscukor,kekszek, kenyér, konyhasó, kukoricaliszt, keksz,
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lisztek, liszttartalmú ételek, méz, mézeskalács, paprika (őrölt), ételízesítő, pralinék, pudingok, rizs, sós kekszek,

tea, tea alapú italok, tésztafélék, zabliszt, zabpehely, zsemlemorzsa.
32

Ásványvizek, ásványvizek (italok), alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes italok, almabor,

alkoholmentes, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok alkoholmentes, limonádék, méz alapú alkoholmentes italok,
mustok, sörök, szénsavas italok, szódavíz,szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz,
vizek (italok), zöldséglevek (italok).
( 210 ) M 13 00769
( 220 ) 2013.03.21.
( 731 ) Nutripharma Hungaria Táp és Gyógyszerelőállító Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kozicz Árpád, Budapest
( 541 ) FRAMELIM
( 511 ) 5

Csukamájolaj, diétás anyagok gyógyászati használatra, diétás élelmiszerek gyógyászati használatra, diétás

italok gyógyászati használatra, élelmi rostok, emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti használatra,
étrend-kiegészítő enzimek, enzimekgyógyászati használatra, enzimek gyógyszerészeti használatra,
enzimkészítmények gyógyászati használatra, erősítő szerek [gyógyszerek], gyógyszerek humángyógyászati
használatra, gyógyszervegyészeti készitmények, protein étrend-kiegészítők,vitaminkészítmények.
( 210 ) M 13 00777
( 220 ) 2013.03.22.
( 731 ) dr. Egyházy Gábor, Csopak (HU)
Eczl Dávid, Bakonybél (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyiszolgáltatás).
( 210 ) M 13 00779
( 220 ) 2013.03.24.
( 731 ) Kingpin Kft 100%, Budapest (HU)
( 541 ) Okos Ovis
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; 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; nyomdabetűk; klisék.
( 210 ) M 13 00785
( 220 ) 2013.03.25.
( 731 ) DELB B.V., Amsterdam (NL)
( 740 ) dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 33

Vodka.

( 210 ) M 13 00786
( 220 ) 2013.03.25.
( 731 ) Bushnell, Inc., Kansas (US)
( 740 ) Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) TASCO
( 511 ) 9

Optikai célra szolgáló készülékek és berendezések, teleszkópok optikai készülékek, mikroszkópok, látcsövek,

szemüvegek, napszemüvegek, szemüvegkeretek, fényképezőgépek.
( 210 ) M 13 00787
( 220 ) 2013.03.25.
( 731 ) Quargo Kft., Göd (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
42

Számítógép programok [letölthető].
Számítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS].

( 210 ) M 13 00789
( 220 ) 2013.03.25.
( 731 ) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Török Éva, Budapest
( 541 ) Next L
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

( 210 ) M 13 00795
( 220 ) 2013.03.26.
( 731 ) Benner Miklós, Mogyoród (HU)
( 541 ) Alpha Genos Neo Cooperative
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00796
( 220 ) 2013.03.26.
( 731 ) DAUBNER Cukrászda Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Arató-Auguszt Franciska, Arató Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) DAUBNER
( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru).
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00804
( 220 ) 2013.03.27.
( 731 ) Magyar Athletikai Club, Budapest (HU)
Magyar Athletikai Club Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pálvölgyi Tamás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 13 00809
( 220 ) 2013.03.27.
( 731 ) Zhang Qinli, Budapest (HU)
( 740 ) Kiss-Meggyesi Zita, Budapest
( 541 ) MISS LILY
( 511 ) 25

Alsónadrágok, alsónadrágok, rövid, alsóneműk, alsószoknyák, alvómaszkok, bélések készruhákhoz [ruházat

részei], boák [nyakbavalók], bodyk [alsóruházat], bőrruházat,bőrszegek, stoplik futballcipőkhöz, cilinderek,
kürtőkalapok, cipőfelsőrészek, cipők,cipősarkak, cipőtalpbetétek, cipővasalások, csecsemőkelengyék,
babakelengyék, csecsemőnadrágok, csuklyák, kapucnik [ruházat], csúszásgátlók lábbelikhez, díszzsebkendők
[ruházat], dupla sarkok harisnyára, dupla sarkok lábbelikhez, dzsekik, dzsörzék[ruházat], egyenruhák, facipők,
fátylak [ruházat], fejfedők [kalapáruk], fejszalagok [ruházat], felsőkabátok, felöltők, felsőruházat, fityulák,
futballcipők, fülvédők [ruházat], fürdőköpenyek, fürdőnadrágok, úszónadrágok, fürdőpapucsok,
fürdőruhák,fürdősapkák, fürdőszandálok, fürdőcipők, fűzők, fűzők [ruházat], fűzős bakancsok, fűzővédők,
gabardinak [ruházat], gallérok [ruházat], harisnyanadrágok, harisnyatartók, harisnyakötők, harisnyatartós
csípőfűző, harisnyák, hurkolt/kötöttáruk, ingek,ingelők, ingblúzok, ing-szatlik, ingvállak, pruszlikok,
izzadságfelszívó alsóneműk, izzadságfelszívó harisnyák, izzlapok, jelmezek, kabátok, kalapok, kalapvázak,
kamásnik, [bokavédők], kaplik, cipőorrok, karék, manipula [egyházi ruházat], keményingmellek, plasztronok,
kerek papi sapkák, kerékpáros öltözetek, kesztyűk [ruházat], kezeslábasok, [felsőruházat], készruhák, kézelők
[ruházat], kombinék [alsóneműk], kosztümök, köntösök, pongyolák, kötények [ruházat], kötöttáruk, lábbeli
felsőrészek,lábbelik, lábszárvédők, kamásnik, levehető gallérok, libériák, inasruhák, magas szárú cipők, magas
szárú lábbelik, mantillák [csipke fejkendők], matrózblúzok, melegítők, szvetterek, mellények, mellények,
M1600

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 14. szám, 2013.07.29.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
halászoknak/horgászoknak, melltartók, miseruhák,kazulák, mitrák, püspöksüvegek, muffok, karmantyúk

[ruházat], munkaruhák, munkaköpenyek, műbőr ruházat, művésznyakkendők, nadrágok, nem elektromosan fűtött
lábmelegítők, női ruhák, nyakkendők, nyaksálak, gallérvédők, papírkalapok [ruházat], papírruházat,papucsok,
parkák, partedlik, nem papírból, pelenkák textíliából csecsemőknek, pelerinek, pénztartó övek [ruházat],
pizsamák, pólók, prémsálak [szőrmék], pulóverek, rámák lábbelikhez, ruhazsebek, ruházat, ruhaneműk, ruházat
gépkocsivezetőknek, sapkák,sálak, sárcipők, síbakancsok, sícipők, spárgatalpú vászonlábbelik, sportcipők,
sportlábbelik, sporttrikók, strandlábbelik, strandruhák, svájcisapkák, barettek, szandálok, szárik, szemellenzők
[sapkán], szoknyák, szőrmebéléses kabátok, szőrmék [ruházat],talpak lábbelikhez, talpallók [nadrághoz], tarka
selyemkendők [nyaksálak], tartók [nadrághoz, harisnyához], térdnadrágok, térdszalagok, harisnyakötő szalagok,
tógák, tornacipők, tornaruházat, turbánok, ujjatlan kesztyűk, vállkendők, nagykendők,vállszalagok, vízhatlan
ruházat, zoknik, öltözékek vízisíeléshez, övek [ruházat], zoknitartók, zuhanyzó sapkák.
( 210 ) M 13 00810
( 220 ) 2013.03.27.
( 731 ) Zhang Qinli, Budapest (HU)
( 740 ) Kiss-Meggyesi Zita, Budapest
( 541 ) MR. DAVID
( 511 ) 25

Alsónadrágok, alsónadrágok, rövid, alsóneműk, alsószoknyák, alvómaszkok, bélések készruhákhoz [ruházat

részei], boák [nyakbavalók], bodyk [alsóruházat], bőrruházat,bőrszegek, stoplik futballcipőkhöz, cilinderek,
kürtőkalapok, cipőfelsőrészek, cipők,cipősarkak, cipőtalpbetétek, cipővasalások, csecsemőkelengyék,
babakelengyék, csecsemőnadrágok, csuklyák, kapucnik [ruházat], csúszásgátlók lábbelikhez, díszzsebkendők
[ruházat], dupla sarkok harisnyára, dupla sarkok lábbelikhez, dzsekik, dzsörzék[ruházat], egyenruhák, facipők,
fátylak [ruházat], fejfedők [kalapáruk], fejszalagok [ruházat], felsőkabátok, felöltők, felsőruházat, fityulák,
futballcipők, fülvédők [ruházat], fürdőköpenyek, fürdőnadrágok, úszónadrágok, fürdőpapucsok,
fürdőruhák,fürdősapkák, fürdőszandálok, fürdőcipők, fűzők, fűzők [ruházat], fűzős bakancsok, fűzővédők,
gabardinak [ruházat], gallérok [ruházat], harisnyanadrágok, harisnyatartók, harisnyakötők, harisnyatartós
csípőfűző, harisnyák, hurkolt/kötöttáruk, ingek,ingelők, ingblúzok, ing-szatlik, ingvállak, pruszlikok,
izzadságfelszívó alsóneműk, izzadságfelszívó harisnyák, izzlapok, jelmezek, kabátok, kalapok, kalapvázak,
kamásnik, [bokavédők], kaplik, cipőorrok, karék, manipula [egyházi ruházat], keményingmellek, plasztronok,
kerek papi sapkák, kerékpáros öltözetek, kesztyűk [ruházat], kezeslábasok, [felsőruházat], készruhák, kézelők
[ruházat], kombinék [alsóneműk], kosztümök, köntösök, pongyolák, kötények [ruházat], kötöttáruk, lábbeli
felsőrészek,lábbelik, lábszárvédők, kamásnik, levehető gallérok, libériák, inasruhák, magas szárú cipők, magas
szárú lábbelik, mantillák [csipke fejkendők], matrózblúzok, melegítők, szvetterek, mellények, mellények,
halászoknak/horgászoknak, melltartók, miseruhák,kazulák, mitrák, püspöksüvegek, muffok, karmantyúk
[ruházat], munkaruhák, munkaköpenyek, műbőr ruházat, művésznyakkendők, nadrágok, nem elektromosan fűtött
lábmelegítők, női ruhák, nyakkendők, nyaksálak, gallérvédők, papírkalapok [ruházat], papírruházat,papucsok,
parkák, partedlik, nem papírból, pelenkák textíliából csecsemőknek, pelerinek, pénztartó övek [ruházat],
pizsamák, pólók, prémsálak [szőrmék], pulóverek, rámák lábbelikhez, ruhazsebek, ruházat, ruhaneműk, ruházat
gépkocsivezetőknek, sapkák,sálak, sárcipők, síbakancsok, sícipők, spárgatalpú vászonlábbelik, sportcipők,
sportlábbelik, sporttrikók, strandlábbelik, strandruhák, svájcisapkák, barettek, szandálok, szárik, szemellenzők
[sapkán], szoknyák, szőrmebéléses kabátok, szőrmék [ruházat],talpak lábbelikhez, talpallók [nadrághoz], tarka
selyemkendők [nyaksálak], tartók [nadrághoz, harisnyához], térdnadrágok, térdszalagok, harisnyakötő szalagok,
tógák, tornacipők, tornaruházat, turbánok, ujjatlan kesztyűk, vállkendők, nagykendők,vállszalagok, vízhatlan
ruházat, zoknik, öltözékek vízisíeléshez, övek [ruházat], zoknitartók, zuhanyzó sapkák.
( 210 ) M 13 00811
( 220 ) 2013.03.27.
( 731 ) Csernus István, Nyírpazony (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 25
35

Olaszországból származó, illetve olaszországhoz kapcsolódó ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00819
( 220 ) 2013.03.27.
( 731 ) KAUTÉLA Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák eladási propaganda

mások számára, marketing, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; oktatási tárgyú információk.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés energiatakarékossági
tanácsadás, új termékek kutatása ésfejlesztése mások számára.
( 210 ) M 13 00820
( 220 ) 2013.03.27.
( 731 ) KAUTÉLA Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; eladási propaganda

mások számára, marketing, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; oktatási tárgyú információk.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; energiatakarékossági
tanácsadás, új termékek kutatása ésfejlesztése mások számára.
( 210 ) M 13 00824
( 220 ) 2013.03.26.
( 731 ) Csoki Nyugat Kft., Győr (HU)
( 740 ) Dr. László Áron Márk, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Csokoládé; csokoládét tartalmazó édességek.
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( 210 ) M 13 00826
( 220 ) 2013.03.28.
( 731 ) Lajos Trade Kft., Győr (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 10

Masszírozó készülékek; masszázsszékek; melegíthető masszázspárnák; hővel működő mélymasszírozó

készülékek; nagyfrekvenciás elektromágneses terápiás berendezések; elektromos stimuláló berendezések terápiás
kezeléshez; hőtekercseléses masszázsberendezések;kozmetikai masszírozó készülékek; kézimasszázskészülékek;
vibrációs berendezések masszírozáshoz; testmasszírozók.
11

Vízszűrő berendezések; víztisztító berendezések, vízderítő berendezések; víztisztító készülékek és

gépek;vízszolgáltató berendezések egészségügyi célokra; légszűrő berendezések; légtisztító készülékek és
gépek;háztartási légtisztítók; egészségügyikészülékek és berendezések; felszerelések egészségügyi
célokra;berendezések masszázsfürdőkhöz; szerelvények masszázsfürdőkhöz; zsebmelegítők; szűrők [háztartási
vagy ipari berendezések részei]; hidroterápiás kádak.
( 210 ) M 13 00840
( 220 ) 2013.03.29.
( 731 ) Bódi Eszter, Szombathely (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 13 00842
( 220 ) 2013.03.29.
( 731 ) ROLESZT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Baj (HU)
( 740 ) dr. Becker Tibor, Becker Ügyvédi Iroda, Tatabánya
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

Pénzügyi ügyletek.

45

Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

( 210 ) M 13 00843
( 220 ) 2013.03.29.
( 731 ) Portfolife Tanácsadó Kft., Vácduka (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; becslés kereskedelmi ügyletekben; eladási propaganda
mások számára; gazdasági előrejelzések; hirdetésihely kölcsönzése; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel
kapcsolatban; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti
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segítségnyújtás]; piaci tanulmányok.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

38

Digitális fájlok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása

adatbázisokhoz; hozzáférési idő bérlése világméretű számítógépes hálózatokhoz; internetes beszélgetőszobák
biztosítása; internetes fórumok biztosítása;üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; üzenetek küldése; videokonferencia szolgáltatások.
( 210 ) M 13 00844
( 220 ) 2013.03.29.
( 731 ) WALMARK a.s, Trinec (CZ)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Walurinal Pro
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, vitaminok, ásványianyagok és

nyomelemek, diétás és tápanyagkészítmények és gyógyszerek, gyógyhatású szirupok, gyógynövénykivonatok,
vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket ésnövénykivonatokat tartalmazó kombinált készítmények,
vitaminnal, ásványi anyagokkal vagy nyomelemekkel dúsított táplálék kiegészítők, vitaminkészítmények,
vitaminok és multi vitaminkészítmények, ásványi anyagok és többféle ásványi anyagot tartalmazókészítmények,
herbateák gyógyászati használatra, gyógyhatású növények, gyógyhatású anyagot tartalmazó édességek, cukorkák,
tabletták, kapszulák vagy rágógumik, diétás anyagok gyógyászati használatra, ásványvizek és diétás italok
gyógyászati használatra,diétás élelmiszerkészítmények gyógyászati célra, élelmiszer adalékanyagok gyógyászati
célra, albumintartalmú készítmények vagy élelmiszerek gyógyászati használatra, balzsamok, krémek és kenőcsök
gyógyászati használatra, vegyi termékek gyógyászati célra,gyógyhatású olajok, olajok gyógyászati célra, zsírok
gyógyászati célra, gyógyhatású sók, gyógyászati célú tinktúrák, növényi kivonatok vagy szirupok, vitamin és
ásványi élelmiszerek koncentrált formában, fehérjekoncentrátum mint élelmiszer adalékanyag,élesztő
gyógyszerészeti célra; gyógyhatású táplálék kiegészítők, gyógyászati célú, főleg tejporból vagy állati vagy
növényi fehérjékből álló, hozzáadott vitamint, ásványi anyagot, nyomelemet vagy cukrot tartalmazó tápanyag
vagy diétás készítmények mintnapi étrend kiegészítők azonnal fogyasztható étel vagy külön keverék formájában;
speciális élelmiszerek sport- vagy magas energiafelhasználású emberek részére, étkezési zselatin termékek és
készítmények, napi étrend kiegészítőként szolgáló, főlegtejporból, állati vagy növényi fehérjékből álló,
hozzáadott vitamint, ásványi anyagot, nyomelemet vagy cukrot tartalmazó tápanyag vagy diétás készítmények;
nem gyógyászati célú, állati eredetű anyagokat tartalmazó étrend kiegészítők, amelyek ebbe azosztályba
tartoznak; nem gyógyászati célú, növényi eredetű anyagokat tartalmazó étrend kiegészítők, amelyek ebbe az
osztályba tartoznak.
( 210 ) M 13 00850
( 220 ) 2013.04.02.
( 731 ) JOY'S UNITED KFT., Szeged (HU)
( 546 )
( 511 ) 43

Vendéglátás, élelmezési szolgáltatások.

( 210 ) M 13 00853
( 220 ) 2013.04.03.
( 731 ) Mudrák Béla Tamás, Esztergom (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Természetes édesítőszerek.
M1604

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 14. szám, 2013.07.29.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 13 00854
( 220 ) 2013.04.03.
( 731 ) Mudrák Béla Tamás, Esztergom (HU)
( 546 )
( 511 ) 30

Természetes édesítőszerek.

( 210 ) M 13 00855
( 220 ) 2013.04.03.
( 731 ) Kovács Miklós, Budapest (HU)
( 541 ) OWG
( 511 ) 12

Közúti közlekedési eszközök.

37

Műtárgyak restaurálása, gépjármű szerelés, javítás, karbantartás, állagmegőrzés, felújítás.

38

Internetes weblap.

( 210 ) M 13 00860
( 220 ) 2013.04.04.
( 731 ) Maniaxtreme Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SYL
( 511 ) 25

Ruházat, ruhaneműk, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 13 00872
( 220 ) 2013.04.04.
( 731 ) Fenyvesi Attila Norbert, Cserhátszentiván (HU)
( 740 ) Dr. Kozeschnik Bálint, Kozeschnik és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CSERHÁT SZÍVE
( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00873
( 220 ) 2013.04.04.
( 731 ) Fenyvesi Attila Norbert, Cserhátszentiván (HU)
( 740 ) Dr. Kozeschnik Bálint, Kozeschnik és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
20

Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
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műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 13 00874
( 220 ) 2013.04.04.
( 731 ) Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) UNIZINK
( 511 ) 1
2

Oldószerek, szintetikus gyanták.
Festékek, kencék, lakkok, alapozók.

( 210 ) M 13 00899
( 220 ) 2013.04.05.
( 731 ) ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, ellenőrző (felügyeleti), oktató berendezések és felszerelések;

hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elárusító berendezések ésszerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.
38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00909
( 220 ) 2013.04.02.
( 731 ) ST. NICOLAUS, a.s. 100%, Liptovsky Mikulás (SK)
( 740 ) Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nicolaus Vodka Grepovka
( 511 ) 33

Vodka.

( 210 ) M 13 00910
( 220 ) 2013.04.02.
( 731 ) ST. NICOLAUS, a.s. 100%, Liptovsky Mikulás (SK)
( 740 ) Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nicolaus Vodka Ríbezl'ovka
( 511 ) 33

Vodka.

( 210 ) M 13 00912
( 220 ) 2013.04.02.
( 731 ) ST. NICOLAUS, a.s. 100%, Liptovsky Mikulás (SK)
( 740 ) Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nicolaus Vodka Citrónovka
( 511 ) 33

Vodka.
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( 210 ) M 13 00922
( 220 ) 2013.04.08.
( 731 ) PHASE, s.r.o., Selec (SK)
( 740 ) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Illünk egymáshoz, üljünk egymáshoz!
( 511 ) 20

Bútorok, bútor garnitúrák, ülő- és fekfőbútorok, heverők, ülések és székek.

( 210 ) M 13 00924
( 220 ) 2013.04.09.
( 731 ) Nagy Viktor, Budapest (HU)
( 541 ) KULTURÁLIS KiKÖTŐ
( 511 ) 25
41

Pólók, sapkák, ajándéktárgyak.
Szórakoztató rendezvények, ismeretterjesztő előadások, filmvetítés, koncertek, színházi előadások,

kiállítások.
( 210 ) M 13 00943
( 220 ) 2013.04.10.
( 731 ) CROWN FOODS Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru).
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); csapolt
joghurt; tekercsek (péksütemények); perecek.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00944
( 220 ) 2013.04.10.
( 731 ) CROWN FOODS Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) BITE BAKERY CAFÉ
( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru).
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); csapolt
joghurt; tekercsek (péksütemények); perecek.
43

Vendéglátás (élelmezés), bár szolgáltatások, étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kávéházak, büfék,

önkiszolgáló éttermek.
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( 210 ) M 13 00959
( 220 ) 2013.04.11.
( 731 ) Nagy Bercel, Budapest (HU)
( 541 ) ZURGÓ
( 511 ) 9
41

CD, DVD és egyéb digitális rögzítésű média.
Szórakoztató - kulturális tevékenységek; zenei produkciók, táncházak, népzenei koncertek, ismeretterjesztő

előadások.
( 210 ) M 13 00970
( 220 ) 2010.06.21.
( 731 ) CLARO S.A., Sao Paulo (BR)
( 740 ) dr. Vittay Dorottya jogtanácsos, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CLARO
( 511 ) 38

Távközlés.

( 210 ) M 13 00972
( 220 ) 2013.04.15.
( 731 ) Hungaropharma Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén, Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 13 00974
( 220 ) 2013.04.15.
( 731 ) Corvent Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén, Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 13 00995
( 220 ) 2013.04.16.
( 731 ) SCHOCO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)
( 740 ) dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 541 ) Manta
( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 13 00998
( 220 ) 2010.02.15.
( 731 ) ACTAVIS GROUP ehf, 220 Hafnarfjordur (IS)
( 740 ) Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PINEX
( 511 ) 5

Paracetamol tartalmú gyógyszerészeti készítmények és anyagok fájdalom, fejfájás és testi fájdalmak

kezelésére, valamint láz és hidegrázás csillapítására.
( 210 ) M 13 01003
( 220 ) 2013.04.16.
( 731 ) Vitaricum Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Zsombó (HU)
( 740 ) dr. Tabi Mária Zsuzsanna, Szeged
( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru).
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
31

Gabonamagvak, 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 (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 13 01005
( 220 ) 2013.04.17.
( 731 ) CONSEQUIT Pénzügyi Tanácsadó és Biztosításközvetítő Zártkörűen működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Barbalics István, Dr. Barbalics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01007
( 220 ) 2013.04.15.
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( 731 ) MELINOR Alkotóház Kft., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Újfalvi Annamária, Budapest
( 541 ) Nevem Senki
( 511 ) 16

Újságok, magazinok, időszaki lapok.

41

Rádiós és televíziós műsorkészítés, szórakoztatás.

( 210 ) M 13 01016
( 220 ) 2013.04.17.
( 731 ) Városi Taxi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )
( 511 ) 39

Utasszállítás, gépkocsival történő szállítás, taxiszolgáltatás, közlekedési ininformáció, személyszállítás.

( 210 ) M 13 01017
( 220 ) 2013.04.17.
( 731 ) Kecskés Tibor, Budapest (HU)
( 541 ) TED
( 511 ) 39
41

Ételek házhoz szállításával kapcsolatos szolgáltatások, áruk csomagolása, áruszállítás.
Szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása, bálok szervezése, diszkók

szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése szórakoztatási célból, éjszakai klubok, élőelőadások bemutatása,
előadóművészek szolgáltatásai, fényképészet,fogadások szervezése, karaoke szolgáltatások nyújtása,
klubszolgáltatások (szórakoztatás és oktatás), lemezlovasok szolgáltatásai, show-műsorok és azok szervezése,
szórakoztatás, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték, revüműsorok.
43

Bár szolgáltatások, étkezdék, éttermek, falatozók, gyorséttermek, kantinok, büfék, bisztrók, kávéházak,

cukrászdák, rendezvényekhez termek kölcsönzése, bérbeadása, vendéglátóipari szolgáltatások, élelmezéssel
ellátás, ételek elvitelre történő kiadásávalkapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 13 01020
( 220 ) 2013.04.17.
( 731 ) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01032
( 220 ) 2013.04.17.
( 731 ) Z-Liveria Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Optikai cikkek; szemüvegek; gyógyszemüvegek; napszemüvegek; optikai lencsék; valamint

szemüvegkeretek, szemüveglencsék üvegjei, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok; optikai lámpák; optikai üvegek;
optikai lencsék.
16

Csomagolópapír; dobozok kartonból, vagy papírból.

35

Szemüvegek és optikai termékek és ehhez kapcsolódó kiegészítő termékek kereskedelmi ügyletek

bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység; kereskedelmi bolthálózatok üzemeltetése és ezzel összefüggő
reklámok.
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( 210 ) M 13 01039
( 220 ) 2013.04.18.
( 731 ) Hartai Henrik, Harta (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Kolbászok, füstölt csemege kolbász, füstölt csípős kolbász, csemege vastag kolbász, csípős vastag kolbász,

sütőkolbász, lókolbász.
35

Kolbász termékek kereskedelme.

( 210 ) M 13 01049
( 220 ) 2013.04.18.
( 731 ) dr. Menyhei Ákos 1/2, Budapest (HU)
dr. Hajdu György Gyula 1/2, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Németh Viktória ügyvéd, Hajdu & Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) H&M TRUST
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adóbevallások elkészítése; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; bérszámfejtés; előfizetések intézése
távközlési szolgáltatásokhoz másokszámára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;
gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; iratmásolás; irodagépek és készülékek kölcsönzése; konzultáció
személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;könyvelés; kutatások ügyletekkel
kapcsolatban; marketing; munkaerő-toborzás; önköltség-elemzés; outsourcing szolgáltatások [üzleti
segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában;segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;
számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; telefonos üzenetközvetítés
[telefonon el nem érhető személyeknek];titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti
információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;
üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára;üzleti könyvvizsgálat; üzleti hatékonyság
szakértői szolgáltatások.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; adóval kapcsolatos becslések;

adósságrendezési szolgáltatások; bankügyletek; biztosítási tanácsadás; finanszírozási szolgáltatások;
ingatlankezelés; irodák [ingatlanok] bérlete;lakásbérlet; lakásügynökségek; pénzügyi tanácsadás; vagyonkezelés.
( 210 ) M 13 01052
( 220 ) 2013.04.18.
( 731 ) Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
( 210 ) M 13 01054
( 220 ) 2013.04.18.
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( 731 ) Győri Bernadett, Soltvadkert (HU)

( 740 ) Rónaszéki Tibor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Aktatáskák, irattáskák, iskolatáskák, bevásárlótáskák kerekekkel vagy anélkül, bőröndök, kofferek,

kézitáskák, utazóládák, útitáskák, ruhatáskák utazáshoz, oldaltáskák, tarisznyák, hátizsákok, vadásztáskák, zsákok
hegymászóknak, zsákok táborozóknak,ernyők, strandtáskák, esernyők, napernyők, erszények, pénztárcák,
levéltárcák, piperetáskák.
25

Ruházat, ruhaneműk, alsószoknyák, bélések készruhákhoz (ruhaneműk része), bodyk (alsóruházat),

melltatrók, csukják, kapucnik (ruházat), fátylak, fejszalagok (ruházat), fityulák, fülvédők (ruházat), fűzők, füzők
(ruházat), gallérok (ruházat), levehetőgallérok, díszzsebkendők (ruházat), dzsörzék (ruházat), ingelők, ingblúzok,
ing-szatlik, ingvállak, pruszlikok, kézelők, nyakkendők, kalapok, sapkák, svájcisapkák, barettek, turbánok,
nyaksálak, tarka selyemkendők (nyaksálak), vállkendők, nagykendők,gallérvédők, övek, pénztartó övek (ruházat),
kesztyűk, ujjatlan kesztyűk, köntösök, pongyolák, pizsamák, kötények, melegítők, egyenruhák, jelmezek,
kabátok, szőrmebéléses kabátok, szőrmék (ruhaneműk), dzsekik, felsőkabátok, felöltők, mellények,felsőruházat,
készruhák, nadrágok, térdnadrágok, női ruhák, szoknyák, kosztümök, hurkolt/kötöttáruk, kötöttáruk, műbőr
ruházat, kezeslábasok (felsőruházat), munkaruhák, munkaköpenyek, ingek, blúzok, pólók, sporttrikók,
matrózblúzok, tornaruhák,pulóverek, szvetterek, parkák, pelerinek, csecsemőkelengyék, babakelengyék,
csecsemőnadrágok, fürdőköpenyek, fürdőnadrágok, úszónadrágok, fürdőruhák, strandruhák, vízhatlan ruházat,
cipők, lábbelik, sportcipők, fürdőpapucsok.
28

Babaruhák, játékbabák, plüss játékszerek, plüssmackók, kesztyűk, ökölvívó kesztyük, boxkesztyűk,

baseballkesztyűk, golfkesztyűk, golftáskák kerékkel vagy anélkül, hegymászó felszerelések, íjász felszerelések,
tokok sífelszerelésekhez és szörfdeszkákhoz,karneváli álarcok, színházi álarcok, maszkok, vitorlás dzsekik,
vívófelszerelések, vívókesztyűk, tornafelszerelések.
( 210 ) M 13 01057
( 220 ) 2013.04.17.
( 731 ) Innoex Kft., Dunakeszi (HU)
( 541 ) GARDEN INSIDE
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiáru).
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
31

Gabonamagvak, 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 (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyiszolgáltatás).
( 210 ) M 13 01078
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( 220 ) 2013.04.22.
( 731 ) ALIBABY Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Kft., Rózsaszentmárton (HU)
( 740 ) dr. Berzétei Ákos, Gyöngyös
( 546 )

( 511 ) 25
26

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

művirágok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 13 01142
( 220 ) 2013.04.29.
( 731 ) BAT Pécsi Dohánygyár, Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohány, cigarettahüvely.

( 210 ) M 13 01143
( 220 ) 2013.04.29.
( 731 ) BAT Pécsi Dohánygyár, Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohány, cigarettahüvely.

( 210 ) M 13 01159
( 220 ) 2013.04.30.
( 731 ) JT International SA, Geneva 26 (CH)
( 300 ) 53039/2013 2013.03.11. CH
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SECRET RELEASE & REFRESH
( 511 ) 34

Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves poralakú dohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; szubsztanciák
dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevertformában, nem orvosi vagy gyógyászati célú használatra; tubák;
dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

( 210 ) M 13 01160
( 220 ) 2013.04.30.
( 731 ) JT International SA, Geneva 26 (CH)
( 300 ) M 2013 02930 2013.04.23. RO
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( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 546 )

( 511 ) 34

Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves poralakú dohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; szubsztanciák
dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevertformában, nem orvosi vagy gyógyászati célú használatra; tubák;
dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

( 210 ) M 13 01161
( 220 ) 2013.04.30.
( 731 ) JT International SA, Geneva 26 (CH)
( 300 ) M 2013 00132 2013.01.14. RO
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SECRET
( 511 ) 34

Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves poralakú dohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; szubsztanciák
dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevertformában, nem orvosi vagy gyógyászati célú használatra; tubák;
dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

( 210 ) M 13 01171
( 220 ) 2013.05.02.
( 731 ) Noreg Információvédelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) MARGARÉTA Kártyamenedzsment
( 511 ) 9

Jelző- és ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére vagy

ellenőrzésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, adatfeldolgozó
berendezések, számítógépek, számítógépes szoftverek.
42

Műszaki szakértői tevékenység, számítógép programok installációja, számítógép szoftver tanácsadás,

számítógépes rendszerek tervezése, fejlesztése és az ezzel kapcsolatos tanácsadás.
45

Szaktanácsadás biztonsági kérdésekben.

( 210 ) M 13 01180
( 220 ) 2013.04.30.
( 731 ) Lámpaláz-Lámpaház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)
( 740 ) dr. Bertalan Tamás, Dr. Igali Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár
( 541 ) LÁMPALÁZ CSOPORT
( 511 ) 11

Acetilén fényszórók, akváriumi világítótestek, biztonsági lámpák, csillárok, elektromos ventilátorok

személyes használatra, égők, fénycsövek, fénycsövek világításra, fényszórók gépkocsikhoz, haranglámpák, gömb
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alakú lámpabúrák, ívlámpák, izzószálas égők,jármű fényszórók, lámpák világításra, lámpák gépkocsikhoz,

lámpák karácsonyfákhoz, ventilátorok (légkondicionáló), vetítőlámpák, világító berendezések és készülékek,
villanykörték, villanykörték, elektromos.
35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból, beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára,
eladási propaganda mások számára ,hirdetési helykölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információ és
tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi vagy reklámcélúkiállítások
szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton, outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], piaci tanulmányok, piackutatás,
reklámanyag naprakész állapotbahozása, reklámozás, reklámszövegek publikálása, segítségnyújtás kereskedelmi
vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, számítógépes nyilvántartások kezelése, üzleti
felvilágosítás, tájékoztatás, üzletszervezési tanácsadás.
42

Szerverbérlés, szoftverek, mint szolgáltatások, számítógép-szoftver fenntartása, számítógépprogramok

kidolgozása, web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 210 ) M 13 01195
( 220 ) 2013.05.03.
( 731 ) IKO Műsorgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01201
( 220 ) 2012.11.26.
( 731 ) Bayer HealtCare LLC, Pittsbourg, Pennsylvania (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda KFt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
10

Orvosi diagnosztikai reagensek testnedvek elemzéséhez.
Orvosi diagnosztikai eszközök testnedvek elemzéséhez; orvosi eszközök vérmintavételhez; reagenseket

tartalmazó kazetták.
( 210 ) M 13 01217
( 220 ) 2013.05.07.
( 731 ) ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft., Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 40

Hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása; hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékok és
M1615
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újrahasznosítható anyagok osztályozása.

( 210 ) M 13 01219
( 220 ) 2013.05.07.
( 731 ) Kiss Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )
( 511 ) 38
41

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

( 210 ) M 13 01220
( 220 ) 2013.05.07.
( 731 ) Mangal Ilona Sertéshizlalda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 13 01221
( 220 ) 2013.05.07.
( 731 ) Extra-Prot Kft., Budapest (HU)
( 541 ) EXTRAPROT
( 511 ) 31

Takarmány.

( 210 ) M 13 01230
( 220 ) 2013.05.08.
( 731 ) EDENRED(société anonyme), Malakoff (FR)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Előre vagy utólag fizetett, eldobható vagy újratölthető mágneskártya, optikai memóriakártya, memóriakártya

vagy elektronikus mikroprocesszor (rádiófrekvencia,infravörös vagy hasonló) kapcsolattal vagy a nélkül, amely
egy vagy több elektronikus pénztárcáttartalmazhat, mindenfajta alkalmazásra, nevezetesen fizikai hozzáférés
ellenőrzésére, számítógépes rendszerekhez való hozzáférés ellenőrzésére, hűségkártyák ellenőrzésére érvényes.
16

Nyomdaipari termékek, beleértve magazinokat, újságokat, prospektusokat, ismertetőkönyveket, brosúrákat,

nyomtatott papírzsetonokat, kártyákat, jegyeket, kuponokat, irodaszereket és irodai cikkeket (bútorok
kivételével).
36

Utalványok, kuponok, előre fizetett kártyák vagy betéti kártyák vagy hitelkártyák vagy bármilyen más

fizetési eszköz kibocsátása, beváltása és visszatérítése, különösen számítógépes hálózat vagy mobil telefon útján,
lehetővé téve bármilyen áru vagyszolgáltatás kifizetésének lebonyolítását lakáshitelekkel visszafizetésével
kapcsolatban.
( 210 ) M 13 01239
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( 220 ) 2013.05.08.
( 731 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Juhász Péter,Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) Dermawill
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiáru).
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
( 210 ) M 13 01243
( 220 ) 2013.05.08.
( 731 ) Zavileiski Vitali, Budajenő (HU)
( 541 ) BISTEP
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); növénykondicionáló készítmény; növénykondicionáló
biológiai nanokészítmény; bio-organikus növénykondicionáló nanokészítmény;komplex bio-organikus
növénykondicionáló nanokészítmény; bioorganikus nanotrágya; mikrobiológiai készítmény; mikroelemeket
tartalmazó készítmény; biotrágya; marhatrágya, egyéb istállótrágya; levéltrágya; humin készítmény; baktériumot,
algát, gombát,élesztőt, mikroelemet, makroelemet, huminsavat, fulvosavat, aminosavat, vitamint, egyéb
biológiailag aktív anyagot tartalmazó készítmény; mikrohumátok; nanohumátok; növekedés serkentőszer;
műtrágya; folyékony trágya; folyékony növénykondicionálókészítmény; talajjavító készítmények; gyökérerősítő
készítmény; csíráztatási készítmény; immunrendszer-erősítő készítmény (növényekre vonatkozóan); védekező
funkciót erősítő készítmény (növényekre vonatkozóan); stressz elleni adaptogén (növényekrevonatkozóan); érési
időszak csökkenő készítmény; oxidáz aktivitást serkentő készítmény (növényekre vonatkozóan); légzési,
fotoszintetikus folyamatokat serkentő készítmény (növényekre vonatkozóan); fermentatív folyamatokat serkentő
készítmény (növényekrevonatkozóan); magcsávázási készítmény; anyagcsere folyamatokat serkentő készítmény
(növényekre vonatkozóan).
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok, fertőtlenítőszerek; kártélony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölőszerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru)
vegyi növényvédő szerek; biológiai növényvédő szerek; herbicidek; peszticidek; fungicidek; inszekticidek.
( 210 ) M 13 01259
( 220 ) 2013.05.10.
( 731 ) Leroy Co. Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (étkeztetés).

( 210 ) M 13 01266
( 220 ) 2013.05.13.
( 731 ) MediaCity Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fazekas Dóra, Budapest
( 541 ) FIGYELŐ TOP 200 GÁLA
( 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01267
( 220 ) 2013.05.13.
( 731 ) MediaCity Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fazekas Dóra, Budapest
( 541 ) Figyelő Fórum
( 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01268
( 220 ) 2013.05.13.
( 731 ) MediaCity Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fazekas Dóra, 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; írógépek(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01273
( 220 ) 2013.05.13.
( 731 ) Háfra Katalin, Gyula (HU)
( 541 ) Bolka
( 511 ) 30

Aprósütemények, bonbonok [cukorkák], briós, cukrászkészítmények karácsonyfadíszítéshez,

cukrászsütemények, desszert moussok, gyümölcsös sütemények/torták, karamellák, kekszek, mandulás
cukrászkészítmények, mandulás cukrászsütemény, praliné, sütemények,csokoládé.
( 210 ) M 13 01317
( 220 ) 2013.05.14.
( 731 ) MAEDA KOSEN CO., LTD. 100%, Fukui (JP)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 17

Szennyezésgátló úszógátak; szintetikus szálak [nem textilipari használatra]; azbesztek; kőzetgyapot;

salakgyapot; gumicérna és bevonatos gumi-fonal [nem textilipari használatra]; vegyiszálból készült cérnák és
fonalak [nem textilipari használatra];azbesztszálak; azbesztszövet; azbesztnemez; azbesztkötelek és zsinórok;
azbeszt hálók; szigetelő kesztyűk; gumikötelek és zsinórok; ipari csomagolótartályok gumiból; dugók gumiból;
gumifedelek és -sapkák [ipari csomagoló tartályokhoz]; műanyagburkolatokmezőgazdasági célokra;
sűrítő/tömörítő papír; azbesztpapír; vulkánfíber; félig feldolgozott műanyag termékek [anyagként való
felhasználásra]; gumi [nyers vagy félig feldolgozott állapotban]; hangszigetelő anyagok kőzetgyapotból [nem
építési célokra];azbesztlemezek; azbesztpor.
19

Nem fém ásványi anyagok építéshez vagy építkezéshez; kerámia építőanyagok, téglák és tűzálló termékek;

linóleum építőanyagok; műanyag építőanyagok; szintetikus építőanyagok; aszfalt és aszfalt építő- és építkezési
anyagok; gumi építő- és építkezésianyagok; vakolóanyagok (építési célokra); mész építési- és építkezési anyagok;
vakolóanyagból készült építési- és építkezési anyagok; textilből készült kőomlás ellen védő hálók; előre gyártott
épületelem készletek [nem fémből]; növényi magvakat hordozólapanyagok földomlás és földcsuszamlás elleni
védelemhez; cement és cement termékek; faanyag építéshez; építőkövek; építési üveg; mesterséges halfelfogók
[nem fémből]; öntőformák cement termékek formázásához [nem fémből]; nem fém ásványi
anyagok[megmunkálatlan vagy részben megmunkált] (építési célokra történő felhasználáshoz).
24

Szőttesek, szövött áruk [kivéve szegély-szalagok tatami szőnyegekhez]; szövet tatami szőnyeg szegély

szalagokhoz; kötött szövetek; nemez és nem szőtt textíliák; viaszosvászon asztalterítők; enyvezett vízhatlan
szövet nem papíripari használatra; vinillelbevont szövet; gumírozott szövet; bőr szövet textilipari felhasználásra;
textil szűrőanyagok; személyes tárgyak szövött textilből [nem viseletre]; szúnyoghálók; lepedők; futon és
tűzött/bélelt ágytakarók és paplanok; futon és tűzött/bélelt huzat(vászon); futon matrachuzat (béleletlen futon);
vánkoshuzatok; takarók; asztalkendők textilből; edénytörlők; zuhanyozó függönyök textilből vagy műanyagból;
lobogók és zászlók [nem papírból]; textil üléshuzatok; falikárpitok, tapéták textilanyagból;függönyök;
asztalterítők [nem papírból]; drapériák [vastag függönyök]; címkék, szövött.
( 210 ) M 13 01318
( 220 ) 2013.05.14.
( 731 ) MAEDA KOSEN CO., LTD. 100%, Fukui (JP)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 17

Szennyezésgátló úszógátak; szintetikus szálak [nem textilipari használatra]; azbesztek; kőzetgyapot;

salakgyapot; gumicérna és bevonatos gumi-fonal [nem textilipari használatra]; vegyiszálból készült cérnák és
fonalak [nem textilipari használatra];azbesztszálak; azbesztszövet; azbesztnemez; azbesztkötelek és -zsinórok;
azbeszt hálók; szigetelő kesztyűk; gumikötelek és -zsinórok; ipari csomagolótartályok gumiból; dugók gumiból;
gumifedelek és -sapkák [ipari csomagoló tartályokhoz];műanyagburkolatok mezőgazdasági célokra;
sűrítő/tömörítő papír; azbesztpapír; vulkánfíber; félig feldolgozott műanyag termékek [anyagként való
felhasználásra]; gumi [nyers vagy félig feldolgozott állapotban]; hangszigetelő anyagok kőzetgyapotból
[nemépítési célokra]; azbesztlemezek; azbesztpor.
19

Nem fém ásványi anyagok építéshez vagy építkezéshez; kerámia építőanyagok, téglák és tűzálló termékek;

linóleum építőanyagok; műanyag építőanyagok; szintetikus építőanyagok; aszfalt és aszfalt építő- és építkezési
anyagok; gumi építő- és építkezésianyagok; vakolóanyagok (építési célokra); mész építési- és építkezési anyagok;
vakolóanyagból készült építési- és építkezési anyagok; textilből készült kőomlás ellen védő hálók; előre gyártott
épületelem készletek [nem fémből]; növényi magvakat hordozólapanyagok földomlás és földcsuszamlás elleni
védelemhez; cement és cement termékek; faanyag építéshez; építőkövek; építési üveg; mesterséges halfelfogók
[nem fémből]; öntőformák cement termékek formázásához [nem fémből]; nem fém ásványi
anyagok[megmunkálatlan vagy részben megmunkált] (építési célokra történő felhasználáshoz).
24

Szőttesek, szövött áruk [kivéve szegély-szalagok tatami szőnyegekhez]; szövet tatami szőnyeg szegély

szalagokhoz; kötött szövetek; nemez és nem szőtt textíliák; viaszosvászon asztalterítők; enyvezett vízhatlan
szövet nem papíripari használatra; vinillelbevont szövet; gumírozott szövet; bőr szövet textilipari felhasználásra;
textil szűrőanyagok; személyes tárgyak szövött textilből [nem viseletre]; szúnyoghálók; lepedők; futon és
tűzött/bélelt ágytakarók és paplanok; futon és tűzött/bélelt huzat(vászon); futon matrachuzat (béleletlen futon);
vánkoshuzatok; takarók; asztalkendők textilből; edénytörlők; zuhanyozó függönyök textilből vagy műanyagból;
lobogók és zászlók [nem papírból]; textil üléshuzatok; falikárpitok, tapéták textilanyagból;függönyök;
asztalterítők [nem papírból]; drapériák [vastag függönyök]; címkék, szövött.
( 210 ) M 13 01328
( 220 ) 2013.05.15.
( 731 ) Trafik Café Franchise Kft., Gyöngyös (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, kakaó, kávépótló szerek, cikória, csokoládés tej, csokoládé alapú italok, természetes édesítő szerek,

aprósütemények, teasütemények, kávé alapú termékek, csokoládépor.
35

Kávé reklámozása; franchise hálózatban üzemeltett kávézó reklámozása; kávé kereskedelem; kávézással

kapcsolatos kiegészítő cikkek kereskedelme; franchise hálózat szervezése; online és offline reklám,
reklámgrafika, reklámszolgáltatás, reklámtevékenység,PR szolgáltatás; kávé nagykereskedelem, kávé
kiskereskedelem, ügynöki tevékenység, disztribúciós tevékenység; webáruház, reklámügynöki tevékenység,
reklámkiadvány szerkesztése, reklámkiadvány kiadása, reklámkiadvány értékesítése és terjesztése.
43

Vendéglátási szolgáltatás, étterem, kávézó, büfé, catering és mozgó bolti vendéglátóipari szolgáltatás;

étterem, kávézó franchise rendszerben történő létrehozása, üzemeltetése.
( 210 ) M 13 01345
( 220 ) 2013.05.16.
( 731 ) "GOING" Bt., Érd (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 541 ) Smiling Bar
( 511 ) 3

Kozmetikumok; fogápoló készítmények; fogfehérítő gélek; fogfehérítő zselék; fogmosó készítmények;

fogpaszta.
35

Kereskedelmi ügyletek; reklámanyagok terjesztése; áruminták terjesztése; kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások fogápoló készítményekkel; kozmetikai cikkekkel kapcsolatban.
44

Kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai tanácsadás; fogfehérítő szolgáltatások; fogászati szolgáltatások.

( 210 ) M 13 01357
( 220 ) 2013.05.17.
( 731 ) Aolite Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 210 ) M 13 01372
( 220 ) 2013.05.17.
( 731 ) Scitec International S.á r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru);
valamint emberi fogyasztásra szánt étrendkiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok és
vitaminkészítmények; fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú étrend-kiegészítők.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru).

29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru); valamint tej és tejtermékek; tejsavó és egyéb tejtermékek; szójalecitin;
lenmagolaj; fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú termékek.
35

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

betűrendszerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); valamint emberi fogyasztásra szánt
étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok,vitaminkészítmények, fehérje-, kreatin-, karnitinés/vagy aminosav tartalmú termékek, tej és tejtermékek, tejsavó és egyéb tejtermékek, szójalecitin, lenmagolaj,
valamint ruházati cikkek forgalmazása és reklámozása.
( 210 ) M 13 01412
( 220 ) 2013.05.23.
( 731 ) Nagy Péter, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Szabolcs László ügyvéd, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb
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mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyiáru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01614
( 220 ) 2013.06.07.
( 731 ) Kiss István, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Tokaji tündérkönny
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

Tokaj eredetmegjelölés területéről származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

35

Alkoholmentes italok (sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz) és Tokaj eredetmegjelölés területéről
származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével)kereskedelme, forgalmazása.
( 210 ) M 13 01619
( 220 ) 2013.06.10.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) CORDAPRED
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 01621
( 220 ) 2013.06.10.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) EGICARD
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 01624
( 220 ) 2013.06.10.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) EGISTINA
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 01712
( 220 ) 2012.10.26.
( 731 ) Tisza Cipő Zrt., Martfű (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Tisza Cipő
( 511 ) 25

Cipők; lábbelik; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik; sportcipők; sportlábbelik; tornacipők.
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A rovat 144 darab közlést tartalmaz.
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