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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 11 03844
( 220 ) 2011.12.01.
( 731 ) Grozdics Gabriella, Pécs (HU)
( 740 ) dr. Bajkai István, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pro-CashOnline
( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 11 03845
( 220 ) 2011.12.01.
( 731 ) Grozdics Gabriella, Pécs (HU)
( 740 ) dr. Bajkai István, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ProOnline
( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 12 04491
( 220 ) 2012.12.11.
( 731 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GAZDÁLKODJ OKOSAN!
( 511 ) 35

Marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;reklámanyagok terjesztés; reklámfilmek

előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető
ügynökségek; szponzorok felkutatása;televíziós reklámozás.
38

Kábeltelevíziós műsorszórás; televíziós műsorszórás.

41

Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió-

és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú
információk; televíziósszórakoztatás.
( 210 ) M 13 00402
( 220 ) 2013.02.15.
( 731 ) COPF Kft., Budapest (HU)
( 541 ) BORDISZKÓ
( 511 ) 41
43

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 13 00471
( 220 ) 2013.02.21.
( 731 ) ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

M1821

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 16. szám, 2013.08.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 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).
33

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

áru).
43

Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban;

kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek; óvodák; panziók; rendezvényhez termek
kölcsönzése; szálláshely lefoglalása(időleges-); szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai
szolgáltatások; üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); vendéglátóipar.
( 210 ) M 13 00475
( 220 ) 2013.02.22.
( 731 ) Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai 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).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00476
( 220 ) 2013.02.22.
( 731 ) Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai 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).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00601
( 220 ) 2013.03.06.
( 731 ) Pőcze Zsolt, Nagybakónak (HU)
( 546 )
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Számítógép programok (letölthető); számítógép programok, rögzített.

( 210 ) M 13 00639
( 220 ) 2013.03.08.
( 731 ) Első Mádi Borház Kft., Mád (HU)
( 554 )

( 511 ) 33

Tokaj eredetmegjelölés területésről származó borok.

( 210 ) M 13 00664
( 220 ) 2013.03.12.
( 731 ) Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, Székesfehérvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció és 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).
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 13 00764
( 220 ) 2013.03.21.
( 731 ) DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft., Tiszakécske (HU)
( 740 ) dr. Czira Szabolcs, Tiszakécske
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( 546 )

( 511 ) 7

Talajfúrók (bányászat).

19

Beton, cement, habarcs építési célokra.

37

Ablakok és ajtók beszerelése; ácsok szolgáltatásai; állványozás; aszfaltozás; bányaművelés; buldózerek

kölcsönzése; cső(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; égőfejek
karbantartása és javítása; elektromosberendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezések
zavarmentesítése; építés; építési tárgyú információk; építkezések felügyelete [irányítás]; építmények lebontása;
építőipari gépek kölcsönzése; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; falazás[kőművesmunka]; felvonók
felszerelése és javítása; fűtőberendezések felszerelése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és
javítása; gyárépítés; jelek festése vagy javítása; kemencék üzembe helyezése és javítása; kikötőépítés;
kőbányákkiaknázása; kőműves munkák; kútfúrás; külső és belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések
felszerelése és javítása; mólók építése; nyílászárók beszerelése; olaj- vagy földgáz-kutak mélyfúrása; raktárak
építése és javítása; rozsdamentesítés;szegecselés; szigetelési szolgáltatások [építés]; szivattyújavítás; tapétázás;
tenger alatti építkezés; tenger alatti javítások; tetőfedő munkák; tűzriasztók felszerelése és javítása; újraónozás;
útburkolás; utcaseprőgépek kölcsönzése; úttisztítás;vakolás [vakolási munkák]; vásári standok és üzletek építése;
vízszigetelés [építőipar]; vízvezeték-szerelés; vízelvezető szivattyúk bérlése.
39

Áruszállítás; járművek kölcsönzése; szállítás csővezetéken.

40

Famegmunkálás; festési szolgáltatások; fémmegmunkálás; hulladék és szemét újra

feldolgozása/hasznosítása; hulladékkezelés (átalakítás).
42

Építési tervkészítés; műszaki szakértői tevékenység.

( 210 ) M 13 00833
( 220 ) 2013.03.28.
( 731 ) Universal Protein Supplements Corporation d/b/a Universal Nutrition, New Brunswick, New Jersey (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
25

Táplálék kiegészítők.
Ruházati cikkek és kalapáruk.

( 210 ) M 13 00834
( 220 ) 2013.03.28.
( 731 ) Universal Protein Supplements Corporation d/b/a Universal Nutrition, New Brunswick, New Jersey (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
25

Táplálék kiegészítők.
Ruházati cikkek és kalapáruk.
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( 210 ) M 13 00849
( 220 ) 2013.04.02.
( 731 ) Borkostoló Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Daszkalovics Katalin, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33
43

Borok.
Bárszolgáltatások; vendéglátóipar.

( 210 ) M 13 00864
( 220 ) 2013.04.04.
( 731 ) Akkus-Balogh Krisztina, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ujvári Tamás, Budapest
( 541 ) TRAP CAFE
( 511 ) 43

Bár szolgáltatások; éttermek; gyorséttermek; kávéházak; vendéglátóipar.

( 210 ) M 13 00895
( 220 ) 2013.04.05.
( 731 ) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
( 541 ) VITAMINTÁR
( 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.
32

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

és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 13 00978
( 220 ) 2013.04.15.
( 731 ) Helvécia Protein Trade Kft., Szeghalom (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
31

Adalékanyagok és kiegészítők takarmányokhoz.
Tápanyagok állatok számára; takarmány; adalékanyagok, nem gyógyászati használatra, állati

takarmányokhoz; állateledel, keveréktakarmány kérődző állatok, szarvasmarhák, juhok, kecskék, tevék általi
fogyasztásra; takarmány-kiegészítők.
( 210 ) M 13 01000
( 220 ) 2013.04.16.
( 731 ) W. R. Grace & Co.-Conn., Columbia, Maryland (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) GRACE
( 511 ) 1

Vegyi anyagok, szilícium dioxid termékek általános ipari használatra, nedvszívásra használatos exszikkátorok

a következő területeken való felhasználásra: elektronika, hőszigetelt üvegek, ablakok, műalkotások,
kozmetikumok, gyógyszerek, hűtők,kromatográfia, petrolkémiai- és kőolaj-finomító ipar, élelmiszerek,
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kromatográfiás oszlopok csomagolása; gyógyszertárolókban exszikkátorok adszorbeáló anyagaként használt

szilikagél; standard referencia anyagok és származékképző reagensek; nátronmész;mikron méretű szintetikus
szilika; kőolaj iparban használt FCC katalizátorok és adalékanyagok; autógumikban használt szilícium-dioxid;
precíziós öntvények autógumikhoz és katalizátorhordozók; a kőolajiparban és a polietilén feldolgozásban
használatospoliolefin katalizátorok; vegyi feldolgozóiparban hidrogénezéshez használatos katalizátorok;
fémtoleranciával és hidrogén szelektivitással rendelkező adalékanyag benzin előállításhoz; katalizátorok
hidrogénes kezeléshez, petróleum feldolgozásánálalkalmazott hidrogénalapú eljárásokban használt katalizátorok;
vegyi termékek gyógyszerészeti termékek és fogkrémek előállításához; vegyi polírozó porok, ritkaföldfém vegyi
anyagok általános ipari használatra; kémiai katalizátorok vegyipari reakciókhoz;katalizátorok megújuló
nyersanyagok üzemanyagokká és egyéb vegyészeti termékké alakításához; molekulasziták; szilícium-dioxid
élelmiszer- és italgyártáshoz, étkezési olajfinomításhoz, etanol gyártáshoz, szerves adalékanyagok, gyanták,
műanyag tartályok,filmek, festékek és bevonatok gyártásához; blokkolásgátló-szer; kallaidálisan és csapadékként
leválasztott szilícium-dioxid; széndioxid abszorbens gyógyászati, tengerészeti és ipari használatra; ipari és
tudományos célokra használt vegyszerek; cement,beton, habarcs, falazat, spricc beton, vagy egyéb cementkötésű
készítményekben illetve felületükön felhasznált vegyszerek; cement, beton, habarcs, falazat, spricc beton, vagy
egyéb cementkötésű készítmények előállításában vagy feldolgozásában használtvegyszerek; vegyi
adalékanyagok, diszpergáló- és víztartalom csökkentő hatóanyagok cement, beton, habarcs, falazat, spricc beton,
vagy egyéb cementkötésű készítményekben illetve gyártásuk vagy feldolgozásuk során felhasznált vegyszerek;
cementkötésűkészítmények edzésére és keményítésére használt szerek; adalékanyagok és keverékek cement,
beton, falazat vagy aggregátumok gyártásában történő felhasználásra; vegyi hatóanyagok építkezési
aggregátumok mosásához, vagy jellemzőik módosításához; homok,zúzott kavics vagy kövek, fejtett kő és egyéb
aggregátumok feldolgozásához vagy gyártásához használt vegyszerek; tűzálló keverékek; égésgátló keverékek;
ragasztó keverékek ipari használatra; ragasztómézga keverékek ipari használatra; nátronmész;vízszigetelő
vegyületek; ragasztóanyaggal átitatott szőnyegek pultok, padlók és falak csempézéséhez; tapadó alapozó anyag
építkezési felületekre szigetelőszalagok, membránok, vízvetők, felragasztásához; időjárásálló polimerikus
szigetelő bevonatoképítkezési felületekre; vegyi tömítő készítmények tartályipari használatra; vegyi tömítő
keverékek vödrökhöz és tartályokhoz; vegyi tömítő szerek szimpla, dupla, tripla, vagy hengerelt varratokhoz;
mesterséges és szintetikus gyanták tartályiparihasználatra; ragasztóanyagok tartályipari használatra; vegyi
készítmények élelmiszer-, gyógyszer-, vagy italtároló edények, fedők, vagy kupakok bevonásához, vagy
lezárásához; polimer, vagy gyanta alapú anyagokból készült betétek tartályok és csomagolásoklezárásához; hőre
lágyuló elasztikus műanyagok tartályipari használatra; vegyi adalékanyagok élelmiszer-, gyógyszer- vagy
italcsomagoláshoz vagy tartályokhoz használt polimer lezárásokhoz, tömítésekhez, vagy betétekhez; műanyagok
por, paszta, folyadék,emulzió, diszperzió, vagy granulátum formájában tartályipari használatra; oxigén
abszorbeáló vegyi anyagok élelmiszer-, gyógyszer-, vagy ital tartályokhoz, vagy csomagoláshoz készült
lezárásokhoz, tömítésekhez, betétekhez, vagy bevonatokhoz, nevezetesen,oxigén abszorbeáló komponenseket,
mint pl. aszkorbát és/vagy szulfit sókat tartalmazó vegyi összetételek, adott esetben fémkatalizátorral és aszkorbát
és/vagy szulfit sókat tartalmazó polimer gyanták, adott esetben fém katalizátorral; vegyi
adalékanyagokpolimerekhez; élelmiszer-, gyógyszer-, vagy ital csomagolások vagy tartályok lezárásához,
tömítéséhez, vagy béleléséhez használt polimerek súrlódási együtthatóját módosító vegyi adalékanyagok; cement
és beton előállításához és kezeléséhez használt, az 1.nemzetközi áruosztályba tartozó vegyianyagok.
2

Korróziógátló filmrétegekben és bevonatokban használatos szilícium-dioxid; korróziógátló készítmények;

festéksűrítő anyagok; kötőanyagok festékekhez; ragasztóanyagok festékekhez; mázak, festékek, lakkok és tűzálló
festékek, pigmentek és színezők,védőanyagok fémekhez, sűrítő anyagok festékekhez, kötőanyagok festékekhez;
bevonatok, festékek és alapozók; tűzálló festékek.
7

Vegyi anyagok tisztítására, eloszlatására és/vagy szűrésére használt gépek; kromatográfiás oszlopok töltésére

használt gépek.
9

Kromatográfiát alkalmazó tudományos berendezések vegyületek elválasztására, ideértve a tudományos

berendezések detektorait, adatfeldolgozó berendezéseit, számítógép szoftvereit, patronokat és oszlopokat,
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pumpákat, UV és fényszóródás detektorokat,injektorokat, keverőket, szelepeket, szenzorokat, szűrőket,

frakciószedőket, számítógépeket és számítógép munkaállomásokat, nyomásmérőket és szabályzókat, tartályokat,
fiolákat, csöveket és szerelvényeket, burkolatokat; berendezések aminta-előkészítéshez és az elválasztott
vegyületek feldolgozásához; szilárd fázisú extrakciós oszlopok és patronok, alkatrészek és kellékek valamennyi
fenti áruhoz.
10

Kálcium-hidroxid alapú széndioxid abszorbens patronok orvosi műszerekhez, nevezetesen lélegeztető

rendszerekhez, bányászati biztonsági berendezésekhez és víz alatti lélegeztetőkhöz, ventilátorokhoz és
aneszteziológiai berendezésekhez.
11

Kromatográfiai berendezések ipari célokra.

17

Vízálló membránok; tömítő vegyületek illesztékekhez; építőiparban használt ragasztó szalagok, ragasztó

sávok víz elvezetéséhez vagy vízszigeteléshez; nyílászáró szigetelő gumik; vízszigetelő szalagok; szigetelő
vegyületek; tömítővegyületek; vízzárógyűrűk; nedvesség szigetelő anyagok; vízálló csomagolóanyagok; gumi,
vagy műanyag tömítőanyagok; csomagoló [kipárnázó,vagy kitömő] anyagok gumiból, vagy műanyagból;
szigetelő anyagok; töltőanyagok dilatációs résekhez; illeszték burkolók; tömítőanyagok;szivárgás gátló anyagok;
vegyi anyagok javításhoz; műanyag filmek nem csomagolás céljára; tömítések; anyagok épületek szigetelésére
nedvesség ellen; műgyanták; félkész termékek; öntapadó szalagok, nem irodai, orvosi vagy háztartási célokra;
műgyanták;öntapadó szalagok, nem irodai, orvosi vagy háztartási célokra.
19

Nem fémből készült építőanyagok; épületekhez és építőmérnöki tevékenységekhez, építkezésekhez és

javításokhoz használt anyagok; bitumen vagy szintetikus polimer alapú bevonatok tetőkhöz, deszkaburkolatokhoz
és épületek alapozásához; vízvetők háztetőkre;vízvetők ablakokra és ajtókra; cementkötésű tűzálló anyagok acél
padlózatokhoz és gerendákhoz, betonfelületekhez és egyéb építőanyagokhoz; tűz terjedését késleltető
építőanyagok; építőanyagok, természetes és műkövek, cement és mészkő, vakolat, habarcs éssóder; agyag-, vagy
cement csövek; anyagok útépítéshez; aszfalt, szurok és bitumen; vízálló membránok; tetőszigetelő rétegek;
szigetelőanyagok építkezésekhez, vagy építőmérnöki tevékenységekhez; vízszigetelő elemek; nem fém anyagok
épületek, vagy mérnökiszerkezetek illesztékeinek, vagy nyílásainak szigeteléséhez, vagy tömítéséhez; műanyag
fóliák építészeti, vagy mérnöki szerkezetekhez; párazáró fólia; fröccsöntött műanyag fóliák építészeti, vagy
mérnöki szerkezetek vízelvezetéséhez.
22

Polimer szálak betonban, habarcsban, vagy falazatban történő alkalmazásra.

37

Tanácsadás építkezési vállalkozók vagy kereskedők, a szerelő iparban, és építőmérnöki szakterületeken

dolgozók számára.
42

Forgalmazói szolgáltatások a kromatográfia területén; műszaki tanácsadás a vegyészet, bio gyógyászat,

építkezések és szerelések, építőmérnöki tevékenységek, vízkezelés, katalizátorok, építkezési termékek,
csomagolóanyagok és film bevonatok, speciálispolimerek, palack-, doboz- és tartályszigetelő és lezáróelemek,
katalizátorok és bio növényvédőszerek területén; vegyészeti laboratóriumi szolgáltatások; kémiai analízis
szolgáltatások; építészeti termékek vegyi összetételét, adalékanyagokat ésteljesítmény jellemzőket meghatározó
szolgáltatások; csomagolás tervezési szolgáltatások mások részére.
( 210 ) M 13 01022
( 220 ) 2013.04.17.
( 731 ) BTG INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gazdag Barna, Budaörs
( 541 ) VILKIBO
( 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,
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számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyiáru).
11

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

berendezések az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
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 01031
( 220 ) 2013.04.17.
( 731 ) City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet, Budapest (HU)
( 554 )

( 511 ) 38
39

Távközlési, internetes és weboldal szolgáltatás.
Áru- és személyszállítás, szállítással kapcsolatos szolgáltatások.

( 210 ) M 13 01047
( 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
( 546 )

( 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;
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adósságrendezési szolgáltatások; bankügyletek; biztosítási tanácsadás; finanszírozási szolgáltatások;

ingatlankezelés; irodák [ingatlanok] bérlete;lakásbérlet; lakásügynökségek; pénzügyi tanácsadás; vagyonkezelés.
( 210 ) M 13 01072
( 220 ) 2013.04.22.
( 731 ) KUUVIK-DIGITAL Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Exponált filmek; fényképezőgépek; fényképészeti képkeresők, irányzó beállítók; fénymérők; fénymérők,

megvilágításmérők; objektívek, lencsék (optikai); operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; optikai
cikkek; számítógép programok (letölthetők);számítógép programok (rögzített); számlálók, mérőműszerek;
szárítóállványok fényképészethez; távmérő műszerek, távolságmérők; távmérő műszerek, teleméterek; tokok
kizárólag fényképészeti készülékek és műszerek részére; vakuk (fényképészeti); zárkioldók(fényképészet).
42

Műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban;

számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép
programok sokszorosítása; számítógép szoftvertanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése;
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás;
számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 210 ) M 13 01082
( 220 ) 2013.04.23.
( 731 ) Börönte Dóra, Szentes (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01083
( 220 ) 2013.04.23.
( 731 ) Bognár Nándor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 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).
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).
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( 210 ) M 13 01086
( 220 ) 2013.04.23.
( 731 ) Duna-Dráva Cement Kft., Vác (HU)
( 740 ) dr. Sztankó Ágnes, Kulcsár és Sztankó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 19

Cement, cementlapok, beton, padlók nem fémből, járólapok nem fémből, burkolólapok építéshez nem

fémből, burkolólemezek nem fémből, burkolólapok nem fémből, bevonatok (építőanyagok), belső borítólemezek
nem fémből építési célokra, tűzálló építőanyagok nemfémből.
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezési kutatási tevékenység;

minőségellenőrzés, műszaki szakértői tevékenység, műszaki kutatás, építészet.
( 210 ) M 13 01088
( 220 ) 2013.04.23.
( 731 ) Méreten kívül Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 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).
( 210 ) M 13 01092
( 220 ) 2013.04.24.
( 731 ) Backshop Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
39

Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények, élesztő, sütőporok; só.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 13 01093
( 220 ) 2013.04.24.
( 731 ) Backshop Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )
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Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények, élesztő, sütőporok; só.

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 13 01094
( 220 ) 2013.04.24.
( 731 ) Backshop Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
39

Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények, élesztő, sütőporok; só.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 13 01095
( 220 ) 2013.04.24.
( 731 ) Backshop Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
39

Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények, élesztő, sütőporok; só.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 13 01096
( 220 ) 2013.04.24.
( 731 ) Lachmann István, Csopak (HU)
Lachmann Renáta, Győr (HU)
( 740 ) dr. Tóth Gábor, Győr
( 591 )
( 511 ) 25
40

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

( 210 ) M 13 01097
( 220 ) 2013.04.24.
( 731 ) Körös-Maros Vidékfejlesztési és Ökogazdálkodási Alapítvány, Gyula (HU)
( 541 ) Gyulavári Kastélynapok
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 13 01132
( 220 ) 2013.04.29.
( 731 ) Hegedűs Dental Kft., Gyál (HU)
( 541 ) CIRKON CENTRUM
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Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati

használathoz adaptált anyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, műfogak.

44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 210 ) M 13 01133
( 220 ) 2013.04.29.
( 731 ) Hegedűs Dental Kft., Gyál (HU)
( 541 ) CIRKON EXPRESSZ
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati

használathoz adaptált anyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, műfogak.

44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 210 ) M 13 01141
( 220 ) 2013.04.29.
( 731 ) HENKEL AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Fehérítő készítmények és más mosodai célokra szolgáló anyagok, öblítőszerek fehér- és asztalneműhöz,

folttisztító szerek; tisztító-, fényesítő-, súroló és csiszolószerek, vegyszerek fém, zománcozott fémlemez, fa,
parafa, porcelán, kerámia, üveg, műanyag,bőr és textíliák tisztításához; folteltávolító szerek; szappanok nem
személyes használatra, illatszerek, illóolajak.
5
21

Fertőtlenítő és dezodoráló szerek nem személyes használatra, légfrissítő és levegőszagtalanító készítmények.
Szivacsok, kefék (az ecsetek kivételével); tisztítórongyok, takarítóeszközök; kézzel működtetett

takarítóeszközök, egészségügyi tisztítószer, fertőtlenítőszer és légfrissítő adagolók.
( 210 ) M 13 01151
( 220 ) 2013.04.30.
( 731 ) Innofor-Invest Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Tésztafélék, gabonatermékek, gabonapelyhek, gabonadarák, liszttermékek; búzacsíra emberi fogyasztásra,

búzadara; búzaliszt; cukor; cukorkaáruk; gabonakészítmények; lisztek; liszttartalmú ételek; metélt tészta, nudli,
galuska; metélttészta-alapúkészételek; müzli; müzliszeletek; rizs; snack ételek (gabona alapú-); snack ételek (rizs
alapú-); tésztaöntetek; zabliszt; zabpehely.
( 210 ) M 13 01238
( 220 ) 2013.05.08.
( 731 ) Lukács Ernő, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karcsics Tamás, Budapest
( 541 ) Mert nem mindegy, hogy mit mennyiért!
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01244
( 220 ) 2013.05.09.
( 731 ) Varga András, Pécs (HU)
Banó Andrea, Pécs (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások élelmiszertermékekkel,

alkoholos és alkoholmentes italokkal, háztartási cikkekkel, drogériai cikkekkel kapcsolatban.
( 210 ) M 13 01245
( 220 ) 2013.05.09.
( 731 ) Horváth Réka, Gyál (HU)
Tőzsér Gábor, 7375 HWY 5 (US)
( 740 ) dr. Szabó Sándor, Szabó és Szomor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Péksütemények és cukrászsütemények.

35

Kávéházi és cukrásztermékek értékesítése a számítógépes világhálón keresztül.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 13 01247
( 220 ) 2013.05.09.
( 731 ) Smart App Angel Kft. Dr. Fehér Endre, Budapest (HU)
( 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).
38

Távközlés (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).
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 13 01248
( 220 ) 2013.05.09.
M1833

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 16. szám, 2013.08.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) Smart App Angel Kft. Dr. Fehér Endre, Budapest (HU)

( 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).
38

Távközlés (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).
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 13 01252
( 220 ) 2013.05.09.
( 731 ) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein (DE)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) IMPESCO
( 511 ) 1

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek, különösen növények ellenálló képességét növelő

készítmények, növények stresszkezelésére szolgáló vegyi és/vagy biológiai készítmények, növények növekedését
szabályozó készítmények, vetőmag kezeléséreszolgáló vegyi készítmények, felületaktív anyagok, rovarok
szexuális csalijaként vagy rovarok megzavarására szolgáló természetes vagy mesterséges vegyszerek.
5

Kártékony állatok irtására és ellenük való védekezésre szolgáló készítmények; rovarirtó szerek; gombaölő

szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); féregirtó szerek.
( 210 ) M 13 01254
( 220 ) 2013.05.09.
( 731 ) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein (DE)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BANTUX
( 511 ) 1

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek, különösen növények ellenálló képességét növelő

készítmények, növények stresszkezelésére szolgáló vegyi és/vagy biológiai készítmények, növények növekedését
szabályozó készítmények, vetőmag kezeléséreszolgáló vegyi készítmények, felületaktív anyagok, rovarok
szexuális csalijaként vagy rovarok megzavarására szolgáló természetes vagy mesterséges vegyszerek.
5

Kártékony állatok irtására és ellenük való védekezésre szolgáló készítmények; rovarirtó szerek; gombaölő

szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); féregirtó szerek.
( 210 ) M 13 01262
( 220 ) 2013.05.10.
( 731 ) Miskolci Italkereskedelmi, Kereskedelmi és Szállító Zrt., Miskolc (HU)
( 740 ) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
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( 546 )

( 511 ) 32
33

Sörök; malátasör; gyömbérsör; árpakivonatok sör előállításához.
Mézsör.

( 210 ) M 13 01263
( 220 ) 2013.05.10.
( 731 ) Kiss és Társai Kft., Pánd (HU)
( 740 ) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 13 01280
( 220 ) 2013.05.14.
( 731 ) Rádió Juventus Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dombi Viktor, Dr. Dombi Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Budapest kedvencei változatosan
( 511 ) 9

CD-ROM (kompakt) lemezek, hangfelvételhordozók, hanglemezek, kompakt lemezek(audio-video),

letölthető zenei fájlok, rádiókészülékek.
35

Rádiós reklámozás, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,

reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, marketing.
38

Rádióadás, rádióadás(műsorszórás), elektronikus levelezés, e-mail.

41

Rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás,

riporteri szolgáltatások, szórakoztatás, zene összeállítása, zenei produkciók.
( 210 ) M 13 01333
( 220 ) 2013.05.15.
( 731 ) Csúri Beáta, Sándorfalva (HU)
Csúri László, Sándorfalva (HU)
( 546 )
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Fogyasztásra kész, vagy tartósított formában lévő zöldségfélék, konyhakerti termékek; lekvár, szárított

zöldségek, főtt gyümölcsök.
30

Növényi eredetű élelmiszerek, fogyasztásra vagy tartósított formában, valamint élelmiszerek ízét javító

kiegészítő anyagok; őrölt paprika.
31

Mezőgazdasági, kertészeti termékek, friss gyümölcsök, zöldségek; csemege kukorica, sütőtök, főzőtök, fejes

saláta, földieper.
( 210 ) M 13 01390
( 220 ) 2013.05.21.
( 731 ) GOLDI-MÓDI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ráckeve (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GOLDI
( 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).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
12

Alkatrészek szárazföldi és légi járművekhez és közlekedési eszközökhöz; kontaktor érintkezők,

mikrokapcsolók; speciális felfogatócsavar mikrokapcsolóhoz; görgők mikrokapcsolóhoz; nagyteljesítményű
ellenállások; változtatható ellenállás; réz fonatokjárművek elektromos alkatrészeihez; réz átkötőszalagok
járművek elektromos alkatrészeihez; tirisztorok, tirisztor blokkok; jel és energia átalakítók; vezetőállási
vezérlőegységek; fénycső inverterek; csúszásmentes műanyag padlók; szakaszkapcsolók,mikrokapcsolók, réz
érintkezők ipari ezüsttel forrasztva, ívoltó kamrák azbesztmentes pala és műanyag alapanyagokból, ívoltó szaruk,
ívfúvó toldalékok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; az előbbiek mindegyike

szárazföldi és légi járművekhez és közlekedési eszközökhöz gyártott alkatrészekkel, kontaktor érintkezőkkel,
mikrokapcsolókkal, mikrokapcsolóhoz valóspeciális felfogatócsavarokkal, mikrokapcsolóhoz való görgőkkel,
nagyteljesítményű ellenállásokkal, változtatható ellenállásokkal, járművek elektromos alkatrészeihez való réz
fonatokkal, járművek elektromos alkatrészeihez való réz átkötőszalagokkal,tirisztorokkal, tirisztor blokkokkal,
jel- és energia átalakítókkal, vezetőállási vezérlőegységekkel, fénycső inverterekkel, csúszásmentes műanyag
padlókkal, szakaszkapcsolókkal, réz érintkezőkkel, azbesztmentes pala és műanyag alapanyagokból készültívoltó
kamrákkal, ívoltó szarukkal, ívfúvó toldalékokkal kapcsolatban.
37

Szárazföldi és légi járművek és közlekedési eszközök és ezek részeinek javítása, felújítása.

( 210 ) M 13 01419
( 220 ) 2013.05.23.
( 731 ) Teavana Corporation, Atlanta, Georgia (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) TEAVANA
( 511 ) 21

Teáskannák {nem elektromos) fémből, rézből, kerámiából, porcelánból és üvegből; hőszigetelt italtartók,

bögrék, poharak, korsók, tálak, kistányérok, poháralátétek, amelyek nem papírból készültek és nem asztalneműk,
üvegből készült jegestea-adagolók;teázáshoz használt kellékek, keverők, szűrők, merítők, teafőző tojások,
teababák, teásdobozok; fából készült teáskészlet, amely mini keverőből, a forró fedő megfogására szolgáló
fogóból, egy teáskanálból, egy közepes kanálból, egy chashaku-ból (a japánteaceremóniához használt matcha
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kanálból} és egy bambusz tartóból áll; teásdobozok; tányértartók, felszolgálótálcák; kínai porcelánból,

kristályból, fajanszból, üvegből, porcelánból, vagy terrakottából készült szobrok; figurák porcelánból,
kristályból,cserépből, üvegből, vagy terrakottából; dísztárgyak finomporcelánból, porcelánból, üvegből,
kristályból, cserépből vagy terrakottából.
29

Tejturmixok és tej alapú italok; tejpótlóként használt szójaitalok; szójatej; szójaalapú müzli szeletek;

joghurtok és joghurtalapú italok; elkészített mogyoró és dió, ízesített diófélék, pörkölt mogyoró; diótej és dióital.
30

Tea és teakeverékek; édességek, teaízesítésű cukorkák; kanál alakú méz; méz; gyógynövénytea-alapú italok;

tea- és gyógytea-alapú italok és koncentrátumok gyümölcs ízesítéssel; fagyasztott édességek tea-, gyógytea- és
gyümölcsízesítéssel; kakaó,gyógynövény és nem gyógynövény teák; tea, kakaó és italok; csokoládépor-alapú
italok és vaníliaalapú italok; italokhoz adható szószok; csokoládészirup; ízesítő szirupok italokhoz; instant tea;
fagylalt, jégkrém és fagyasztott édességek, fagylalt,jégkrém, tejjégkrém, fagyasztott joghurtok, fagyasztott
szójaalapú desszertek; kandiscukor és cukrászáruk, nevezetesen csokoládé, cukor, kandírozott mandula és
fagyasztott édességek; péktermékek, vajas teasütemények, lángosok, kétszersültek, kekszek,aprósütemények,
kenyér, finom pékáruk; müzli szeletek, gabonaalapú rudak étkezési célra, és zabalapú müzli szeletek; cukor;
fűszerek; méz; agavé; ízesítő szirupok italok készítéséhez.
32

Alkoholmentes, tea ízű italok; gyümölcs- és gyümölcslé alapú italok; italok összetevőiként használt

gyümölcskoncentrátumok és -pürék; fagyasztott, kevert, gyümölcsalapú italok készítéséhez használt
italkoncentrátumok és szirupok; szénsavas gyümölcs- ésgyümölcslé alapú italok és szódás italok; teaalapú
folyékony és por alakú italkeverékek gyümölcsalapú italok készítéséhez; szénsavas üdítők; energia-italok;
szójaalapú italok, amelyek nem tejpótlók.
35

Kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi ügyletek; franchise-szolgáltatások, azaz műszaki

segítségnyújtás éttermek, kávézók, teaházak és snackbárok létesítéséhez és működtetéséhez; kiskereskedelmi
szolgáltatások az alábbi területeken: kávé, tea, kakaó,csomagolt és készételek, teázással kapcsolatos elektromos
és nem elektromos készülékek, háztartási cikkek, konyhai cikkek, üvegáru, ajándékáru, tányérok, tálak, tároló
dobozok, szobrok, figurák, díszek, ruházat, gyertyák, füstölők, lakásillatosítók,testápoló szerek, zenei felvételek
és könyvek; nagykereskedelmi forgalmazás, nagykereskedelmi bolti és nagykereskedelmi rendelési szolgáltatások
az alábbi területeken: kávé, tea, kakaó, csomagolt és készételek, teázással kapcsolatos elektromos és
nemelektromos készülékek, háztartási cikkek, konyhai cikkek, üvegáru, ajándékáru, tányérok, tálak, tároló
dobozok, szobrok, figurák, díszek, ruházat, gyertyák, füstölők, lakásillatosítók, zenei felvételek és könyvek;
levélben rendelt szolgáltatások éskatalógus alapján levélben rendelt szolgáltatások, számítógépes, online
megrendelői szolgáltatások, számítógépes, online kiskereskedelmi szolgáltatások végfelhasználókhoz irányított
értékesítők közvetlen megkeresésén keresztül az alábbi területeken:kávé, tea, kakaó, csomagolt és készételek,
teázással kapcsolatos elektromos és nem elektromos készülékek, háztartási cikkek, konyhai cikkek, üvegáru,
ajándékáru, tányérok, tálak, tároló dobozok, szobrok, figurák, díszek, ruházat, gyertyák, füstölők,lakásillatosítók,
zenei felvételek és könyvek; ajándékok számítógépes, online bejegyeztetése, valamint ezzel kapcsolatos
ajándékrendelési szolgáltatások.
43

Éttermek, kávézók, kávéházak, étkezdék, snackbárok, teázók és teaházak, teaszalonok; kiszállító éttermi és

elvitelre árusító éttermi szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatás; (meleg)étel készítés és kiszállítás; étel- és
italkészítés.
( 210 ) M 13 01426
( 220 ) 2013.05.24.
( 731 ) "SEAWING" Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó készülékek; akkumulátor- és elemtöltők; elektromos akkumulátorok, antennák, elektronikus

jeladók, fémdetektorok ipari vagy katonai használatra, fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek, hangvisszaadó
készülékek, időregisztráló készülékek;integrált áramkörök, interfészek [informatika], jegy automaták, kódolt
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mágneskártyák, mágneses személyazonosító karkötők; memóriakártyák, intelligens mikro kártyák;

mikroprocesszorok; nyomtatott áramköri lapok; nyomtatott áramkörök; parkolóórák;pénztárgépek;
számítógépprogramok, vonalkód leolvasók.
38

Digitális fájlok továbbítása, számítógép terminálok közötti összeköttetések, elektronikus levelezés, e-mail;

információszolgáltatás.
42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

digitalizálása [ szkennelés]; grafikai szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete;
információtechnológia [IT] tanácsadó szolgáltatások;számítógép programok adatainak és adatoknak az
átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver
tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépesrendszerek
elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése;
számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása;
számítógépprogramok korszerűsítése;számítógépprogramok kölcsönzése; számítógépprogramozás;
számítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS].
( 210 ) M 13 01427
( 220 ) 2013.05.24.
( 731 ) "SEAWING" Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BELÉPÉS EGY BIZTONSÁGOS VILÁGBA
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó készülékek; akkumulátor- és elemtöltők; elektromos akkumulátorok, antennák, elektronikus

jeladók, fémdetektorok ipari vagy katonai használatra, fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek, hangvisszaadó
készülékek, időregisztráló készülékek;integrált áramkörök, interfészek [informatika], jegy automaták, kódolt
mágneskártyák, mágneses személyazonosító karkötők; memóriakártyák, intelligens mikro kártyák;
mikroprocesszorok; nyomtatott áramköri lapok; nyomtatott áramkörök; parkolóórák;pénztárgépek;
számítógépprogramok, vonalkód leolvasók.
38

Digitális fájlok továbbítása, számítógép terminálok közötti összeköttetések, elektronikus levelezés, e-mail;

információszolgáltatás.
42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

digitalizálása [ szkennelés]; grafikai szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete;
információtechnológia [IT] tanácsadó szolgáltatások;számítógép programok adatainak és adatoknak az
átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver
tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépesrendszerek
elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése;
számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása;
számítógépprogramok korszerűsítése;számítógépprogramok kölcsönzése; számítógépprogramozás;
számítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS].
( 210 ) M 13 01430
( 220 ) 2013.05.22.
( 731 ) Auto Rad Controlle Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. 100%, Szigethalom (HU)
( 546 )
( 511 ) 12

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

szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 13 01456
( 220 ) 2013.05.24.
( 731 ) Vitaricum Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Zsombó (HU)
M1838
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( 740 ) Dr. Tabi Mária Zsuzsanna,Tabi Mária Zsuzsanna ügyvéd, 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 01531
( 220 ) 2013.05.30.
( 731 ) Sólyom Krisztina, Szigethalom (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) KriszSartoria
( 511 ) 25

Alsóneműk; rövid alsónadrágok; boxer alsónadrágok; alsónadrág, bugyi; bodyk (alsóruházat); melltartók;

fűzők; fürdőnadrágok; úszónadrágok; fürdőruhák; fürdőöltözet; strandruhák; tornaruházat; tornanadrág.
( 210 ) M 13 01546
( 220 ) 2013.05.31.
( 731 ) Fazekas Zoltán, Érd (HU)
( 740 ) dr. Szarvas Péter, Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; 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).
25

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

( 210 ) M 13 01707
( 220 ) 2013.06.13.
( 731 ) Einar Group Kft., Nagykovácsi (HU)
( 541 ) KOOLKIDS
M1839

( 511 ) 9
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Napszemüvegek; szemüvegek [optika]; szemüvegkeretek; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok.

( 210 ) M 13 01708
( 220 ) 2013.06.13.
( 731 ) Einar Group Kft., Nagykovácsi (HU)
( 541 ) ABORIGINAL
( 511 ) 9

Napszemüvegek; szemüvegek [optika]; szemüvegkeretek; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok.

( 210 ) M 13 01709
( 220 ) 2013.06.13.
( 731 ) Einar Group Kft., Nagykovácsi (HU)
( 541 ) VIEWOPTICS
( 511 ) 9

Napszemüvegek; szemüvegek [optika]; szemüvegkeretek; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok.

( 210 ) M 13 01710
( 220 ) 2013.06.13.
( 731 ) Einar Group Kft., Nagykovácsi (HU)
( 541 ) MLOOK
( 511 ) 9

Napszemüvegek; szemüvegek [optika]; szemüvegkeretek; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok.

( 210 ) M 13 01727
( 220 ) 2013.06.14.
( 731 ) Jancsák Csaba, Szeged (HU)
Kiss Gábor Ferenc, Madocsa (HU)
( 546 )
( 511 ) 16
41

Folyóiratok, könyvek, prospektusok, szórólapok.
Akadémiák, coaching, konferenciák szervezése és lebonyolítása, könykiadás, oktatási tárgyú információk,

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, szövegek kiadása, szövegek leírása nem reklámcélú
szövegekkel kapcsolatban, versenyek szervezése.
( 210 ) M 13 01728
( 220 ) 2013.06.14.
( 731 ) SILWELL Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kucserák Katalin, Kucserák Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
21

Csomagolóeszközök palackokhoz, csomagóló papírok, dobozok kartonból vagy papírból.
Hőszigetelő edények; italokhoz hőszigetelő tartályok; tálcák háztartási használatra.

( 210 ) M 13 01730
( 220 ) 2013.06.17.
( 731 ) EMIH Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, Budapest (HU)
( 740 ) Köves Máté Slomó, Budapest
( 546 )

M1840
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Minőségellenőrzés.

( 210 ) M 13 01808
( 220 ) 2013.06.24.
( 731 ) Pizza Hut International, LLC, Plano, Texas (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Pizza; pizza szószok; pizza pite kérgek; pizza tészta.

( 210 ) M 13 01846
( 220 ) 2013.06.28.
( 731 ) YLI SIKMAGNESEK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ujvári Tamás, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6
9

Ajtócsukó készülékek, nem elektromos; forgósorompók fémből; biztonsági korlátok utakra fémből.
Távirányító készülékek; személyazonosító kártyák, mágneses; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák;

zárak, elektromos; elektromágneses tekercsek; tartók elektromos tekercsekhez; geodéziai műszerek és
készülékek; videomagnók, képmagnók.
( 210 ) M 13 02115
( 220 ) 2013.07.23.
( 731 ) CEMELOG-BRS Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Széles László, Széles 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).
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 02207
( 220 ) 2013.08.02.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) BI-HART
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 02208
( 220 ) 2013.08.02.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) CURELLUS
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.
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( 210 ) M 13 02210
( 220 ) 2013.08.02.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) HARRIMON
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 02211
( 220 ) 2013.08.02.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) YOGLEN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 69 darab közlést tartalmaz.
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