Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 16. szám, 2013.08.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 209.672
( 151 ) 2013.05.17.
( 210 ) M 12 01865
( 220 ) 2012.05.30.
( 732 ) Kasza József, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30 Csokoládé, csokoládé mousse és csokoládé tartalmú édességek (kivéve konyakmeggy).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.257
( 151 ) 2013.07.19.
( 210 ) M 12 03696
( 220 ) 2012.10.01.
( 732 ) V. V. Gép Kft., Esztergom (HU)
( 740 ) dr. Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) V. V. Gép
( 511 ) 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).
( 111 ) 210.258
( 151 ) 2013.07.19.
( 210 ) M 12 04513
( 220 ) 2012.12.14.
( 732 ) Z-Liveria Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 24 Textíliák és textiláruk; továbbá ágy- és asztalneműk; szövetek; törölközők; takarók; plédek; vászonból készült
termékek.
25 Ruházati termékek; cipők; kalapáruk; sportruházat; strandcikkek.
35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység; kereskedelmi bolthálózatok
üzemeltetése és ezzel összefüggő reklámok.
( 111 ) 210.259
( 151 ) 2013.07.19.
( 210 ) M 13 00265
( 220 ) 2013.01.30.
( 732 ) Mission Pharmacal Company, San Antonio (US)
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( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) UROCIT-K
( 511 ) 5 Vesekövek és húgyúti rendszer kezelésére szolgáló, kálium-citrátot tartalmazó gyógyszer.
( 111 ) 210.260
( 151 ) 2013.07.19.
( 210 ) M 13 00055
( 220 ) 2013.01.10.
( 732 ) Parma Produkt Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mányoki Noémi, Budapest
( 541 ) raphachol
( 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).
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).
( 111 ) 210.261
( 151 ) 2013.07.19.
( 210 ) M 12 04315
( 220 ) 2012.11.26.
( 732 ) The Reader's Digest Association Inc., New York (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Reader's Digest
( 511 ) 9 Elektronikus közlemények; hang és video zenei felvételek, ismeretterjesztő és szórakoztató programok.
( 111 ) 210.262
( 151 ) 2013.07.19.
( 210 ) M 12 04515
( 220 ) 2012.12.14.
( 732 ) KA-VOSZ Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 541 ) SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM
( 511 ) 36 Pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; vállalkozások részére pénzügyi
ügyletek bonyolítása; pénzügyi pályázatok kiírása; hitelügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzések; oktatási szolgáltatások; könyvkiadás; szakmai képzési és oktatási konferenciák
szervezése.
42 Szoftvertervezés, -fejlesztés és -működtetés, különösen pénzügyi, biztosítási és kereskedelmi területeken.
( 111 ) 210.264
( 151 ) 2013.07.19.
( 210 ) M 12 03298
( 220 ) 2012.09.13.
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( 732 ) Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)

( 740 ) Dr. Bercsényi Erika, Győr
( 546 )

( 511 ) 33 Gin. ( Guyanán termő borókából készült párlatkülönlegesség)
( 111 ) 210.265
( 151 ) 2013.07.19.
( 210 ) M 12 04313
( 220 ) 2012.11.26.
( 732 ) E-Business Group Kft., Sopron (HU)
( 740 ) dr. Csoba Sándor, Dr. Csoba Ügyvédi Iroda, Sopron
( 546 )
( 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).
( 111 ) 210.266
( 151 ) 2013.07.19.
( 210 ) M 12 04506
( 220 ) 2012.12.10.
( 732 ) EcoBit Consulting Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Honti Bence,Dr. Honti Bence Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.267
( 151 ) 2013.07.19.
( 210 ) M 12 04303
( 220 ) 2012.11.26.
( 732 ) Urbán Zsuzsanna, Győr (HU)
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( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 546 )

( 511 ) 32 Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; áloé vera italok, alkoholmentes; üdítőitalok.
( 111 ) 210.268
( 151 ) 2013.07.19.
( 210 ) M 12 03511
( 220 ) 2012.09.25.
( 732 ) MAURO Kft, Zamárdi (HU)
( 740 ) Irimie Felix,IPR Consulting Kft, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30 Olaszország területéről származó sütemények; aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; bonbonok
[cukorkák]; desszert mousse-ok [cukrászáru]; cukrászsütemények; fagylalt, jégkrém; gyümölcsös
sütemények/torták; mézeskalács; mandulás cukrászkészítmények;mandulás cukrászsütemény; pralinék;
palacsinták; piskóták; pudingok.
( 111 ) 210.269
( 151 ) 2013.07.19.
( 210 ) M 12 04311
( 220 ) 2012.11.26.
( 732 ) Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt., Győr (HU)
( 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).
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).
( 111 ) 210.270
( 151 ) 2013.07.19.
( 210 ) M 13 00064
( 220 ) 2013.01.11.
( 732 ) Securimaster Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hima Balázs, Fót
( 546 )

( 511 ) 37 Lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; biztonsági zárak javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása.
39 Őrzött értékszállítás.
41 Coaching [tréning]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; oktatás; oktatási vizsgáztatás.
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45 Szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; éjjeli őrszolgálat;

testőrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete.
( 111 ) 210.271
( 151 ) 2013.07.19.
( 210 ) M 12 03905
( 220 ) 2012.10.15.
( 732 ) Gourmet7 Menütervező Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa, Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Monor
( 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).
( 111 ) 210.272
( 151 ) 2013.07.19.
( 210 ) M 12 03698
( 220 ) 2012.10.01.
( 732 ) DUE Produceri Iroda Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.273
( 151 ) 2013.07.19.
( 210 ) M 12 04310
( 220 ) 2012.11.26.
( 732 ) Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt., Győr (HU)
( 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).
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).
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( 111 ) 210.274
( 151 ) 2013.07.19.
( 210 ) M 12 04308
( 220 ) 2012.11.26.
( 732 ) Hő és Légtechnika Innovációs Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 7 Áramfejlesztők, turbinák, szélturbinák.
42 Épületgépészeti és energetikai tervezés és tanácsadás, kutatás-fejlesztés.
( 111 ) 210.275
( 151 ) 2013.07.19.
( 210 ) M 12 04307
( 220 ) 2012.11.26.
( 732 ) Ablakgyár Tatabánya Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19 Nyílászárók, nyílászárók szerelvényei és alkatrészei, árnyékolástechnikai termékek és kiegészítőik.
37 Építési szolgáltatás, nyílászárók beépítése és árnyékolása.
42 Építési tervezés és tanácsadás, energetikai tervezés és tanácsadás, építőipari kutatás-fejlesztés.
( 111 ) 210.347
( 151 ) 2013.07.25.
( 210 ) M 12 04321
( 220 ) 2012.11.26.
( 732 ) BIOFILTER Zrt., Törökbálint (HU)
( 740 ) dr. Stegmajer Péter, Törökbálint
( 546 )

( 511 ) 29 Napraforgóolaj étkezési; olajok étkezési; pálmaolaj táplálkozási használatra; étkezési olajok és zsírok.
39 Hulladékok szállítása és tárolása; áruszállítás.
40 Hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása; hulladék- és szemétmegsemmisítés; hulladékkezelés
[átalakítás]; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása.
( 111 ) 210.349
( 151 ) 2013.07.25.
( 210 ) M 12 01836
( 220 ) 2012.05.26.
( 732 ) Pitrik Csaba, Szeged (HU)
Tamási Tímea Ágnes, Szeged (HU)
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( 591 )
( 511 ) 18 Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok; abrakos tarisznyák; aktatáskák;aranyverő hártyák; állszíjak bőrből; belek hurkafélék készítéséhez;
bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bordák esernyőkhöz; vagy napernyőkhöz; botszékek; bőr, nyers vagy félig
megmunkált állapotban; bőrdarabok bútorhuzatokhoz; bőrfonalak; bőrhevederek;bőrlemezek; bőröndök,
kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász] bőrpórázok; bőrszelepek; bőrszíjak; bőrszíjak katonai
felszerelésekhez; bőrszíjak [nyergesáru]; bőrtakarók [szörmék]; bútorhuzatok bőrből; dobozok bőrből vagy
műbőrből; dobozokvulkánfíberből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; esernyőbehúzó anyagok;
esernyőnyelek, esernyőfogók; feszítőzablák; fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk
sétapálcákhoz; gumirészek kengyelekhez; gyűrűk esernyőkhöz; hámokállatoknak; hámok szerelvényei;
hátizsákok; hevedertáskák gyermekek hordozására; irattáskák, aktatáskák; irhák [állatbőrök]; iskolatáskák;
istrángok [hámok]; kalapdobozok bőrből; kantárak [hámok]; kantárszárak, gyeplők; kecskebőr, sevró;
kengurugyermekek hordozására [heveder]; kenguruk [hevederek] csecsemők hordozására; kengyelek;
kengyelszíjak; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kikészített börök; kilencágú
korbácsok; kofferek [kis utazóládák]; korbácsok,ostorok; korcsolyaszíjak; kottamappák, kottatokok; kötőfékek
[hámok]; kruponbőrök; kulcstokok; ládák bőrből vagy műbőrből; lánchálós erszények; levéltárcák; lópatkók;
lószerszám-szíjak; lótakarók, lópokrócok; lovaglónyergek; marhabőrök; moleszkin[bőrutánzat}; műbőr;
napernyők; névjegytartók, kártyatartók; nyakhámok; nyakörvek állatoknak; nyeregfák [nyeregvázak];
nyeregpárnák lovagláshoz; nyeregtakarók lovaknak; nyergesáruk; nyersbőrök, irhák; oldaltáskák, tarisznyák;
piperetáskák üresen;pórázok bőrből; rugóburkolatok bőrből; ruhatáskák utazáshoz; sétabotok, sétapálcák;
sporttáskák; strandtáskák; szarvasbőr, nem tisztítási célokra; szájkosarak; szemellenzők [hámok]; szerszámtáskák
bőrből (üresen); szíjak nyergekhez; takarók állatoknak;táskák [zacskók, tasakok]; csomagolásra, bőrből;
térdvédők lovaknak; turistabotok; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák; vadásztáskák
[vadászkellékek]; vállszíjak bőrből; vázak esernyőkhöz vagy napernyőkhöz; zablák állatoknak [hámok];
zsákokhegymászóknak; zsákok táborozóknak (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
műanyagokból; ablakszere1vények, nemfémből; ajtókilincsek, nem fémből; ajtóreteszek, nem fémből;
ajtószerelvények, nem fémből; anyacsavarok, csavaranyák, nem fémből; asztallapok asztalok; asztalok fémből;
azonosító karkötők kórházi használatra, nem fémből; ágyak; ágykeretek; ágylábakgörgői, nem fémből;
ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével; ágyszerelvények, nem fémből; állati karmok/körmök; állati paták; állati
szarvak; álló kalapfogasok; árubemutató állványok; bakok, kecskelábak [bútorzat]; bambuszfüggönyök;
bambusznád; bálnaszila[halcsont}, nyers vagy félig megmunkált állapotban; beltéri ablaksötétítők textilből;
beltéri sztórok ablakokba [bútorok]; beszállólépcső utasoknak, nem fémből, mozgatható; borostyánkő; bölcsők;
bútorajtók; bútorgörgők nem fémből; bútorok; bútorpolcok;bútorszerelvények, nem fémből; cégtáblák, cégérek
fából vagy műanyagból; csapok; ékek, nem fémből; csavarok, nem fémből; csévék nem fémből, nem mechanikus,
hajlékony csövekhez; csomagolótartályok műanyagból; csörlők, nem fémből, nem mechanikus,
hajlékonycsövekhez; díványok, kerevetek dobozok fából vagy műanyagból; dobozok játékokhoz; dugók; dugók
[csapok), nem fémből; dugók, nem fémből; edényszárítók [rácsok, állványok]; elefántcsont, nyers vagy félig
megmunkált állapotban; elefántcsontdió;esernyőtartók; ezüstözött üveg [tükrök]; é1elmiszertató szekrények, nem
fémből; énekeskönyvtartó polcok, pulpitusok; ételdíszek műanyagból; fa- vagy műanyag hirdetmények, plakátok;
fa- vagy műanyag létrák; fahordók bor lefejtéséhez; falra szereltpelenkázó matracok; faorsók fonálhoz,
selyemhez, paszományhoz; faszerkezetek bútorokhoz; fejes csavarok, nem fémből; fejtámaszok [bútorok];
fekhelyek lakásban tartott kisállatoknak; felfújható párnák, nem gyógyászati használatra;
felfújhatóreklámtárgyak; fémbútorok; fiókok; fodrászszékek; fogasok [bútorok]; folyóirattartók; fonott kosarak;
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fotelek, kar(os)székek; függönyakasztók; függönyakasztók [összefogók]; függönygörgők, gurrigurik;

függönykarikák; függönyök szövettel borított fából(bútorzat]; függönyrudak; függönysínek; függönytartók nem
textilanyagokból; fűrészbakok; gombkilincsek, nem fémből; gyermekjárókák; gyógyszeres szekrények;
gyöngyfüggönyök, díszítés céljára; gyöngyház nyers vagy félig megmunkált állapotban; halaskosarak;házszámok,
nem fémből, nem világító; hengerpárnák; hímzőkeretek; hirdetőtáblák; hordóabroncsok, nem fémből;
hordócsapok, nem fémből; hordódongák; hordók, nem fémből; hordótartó állványok, nem fémből; búsvágó tőkék,
húsvágó deszkák [asztalok]; iratgyűjtőpolcok [bútorok]; íróasztalok; irodabútorok; írógépasztalok; írópolcok;
iskolabútorok; járókák, állókák kisgyermekeknek; kagylók [kagylóhéjak]; kampók, fogasok, nem fémből;
kanapék; kaptárakhoz fakeretek; karók növényekhez és fákhoz; karosszékek,sezlonok; kartotékszekrények;
kartotéktartók (bútorok]; kaszanyelek, nem fémből; kábelsaruk, nem fémből; kádak, medencék, nem fémből;
kályhaellenzők, háztartási; kefékhez szerelékek; kemping hálózsákok; kerevetek, pamlagok; képkeretek;
képkeretekhezdíszítőlécek; képkeretpántok; késnyelek, nem fémből; kézikocsik [bútorzat]; kézitükrök
[toaletthez]; kikötőúszók bójáí, nem fémből; kilincsek. kallantyúk, nem fémből; kis íróasztalok, szekreterek; kis
létrák, nem fémből; kitömött állátok; kitömöttmadarak; komódok, fiókos szekrények; konténerek, nem fémből,
[tároláshoz, szállításhoz]; koporsók; koporsószerelvények nem fémből; korall; kórházi ágyak; kosarak, nem
fémből; kotlósketrecek; könyvespolcok; könyvtartók [bútorzat]; ku1cstartó táblák;kutyaólak; ládák, dobozok,
nem fémből; lefolyókhoz eltávolítható burkolatok; legyezők; lemezek szintetikus ámbrából; lemezes belső
függönyök; levélládák, nem fémből, és/vagy falazatból; lécek, rudak képkeretekhez; légmatracok nem
gyógyászati használatra;légpárnák nem gyógyászati használatra; lépcső szőnyegekhez; rögzítőrudak; lépek
kaptárakba; lépviasz kaptárakhoz; magas székek gyermekeknek; malteros/vakoló ládák, nem fémből;
masszázsasztalok; matracok; mellszobrok fából, viaszból, gipszből vagyműaanyagbó1; méhkasok, kaptárak;
méhsejt; mosdóállványok [bútorok]; mozgó testek, mobilok[dísztárgyak]; munkaasztalok, satupadok, nem
fémből; munkapadok, munkaasztalok; műanyag bútorszegélyek; műanyag görgők ablakzsalukhoz; műanyag
kulcskártyák, kódolásnélkül; műasztalosipari termékek [bútorok]; művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből
vagy műanyagból; nagy kosarak; nád [fonóanyag]; nádpálcák; névtáblák nem fémből; nyugágyak; ólak, vackok
lakásban tartott kisállatoknak; osztrigahéjak;öltözőasztalok; padok [bútorok]; palackállványok; palackborítások
fából; palackdugók; palackkupakok, nem fémből; palackzárak, nem fémből; parafa lemezek; paravánok
[bútorok]; párnák, fejpárnák; párnák háziállatoknak; pelenkázó matracok csecsemőknek;pelenkázó matracok
(falra szerelt-); pohárszékek, ebédlőszekrények polcok [bútorok]; próbababa szabóknak; próbababák; pultok
[asztalok], puskatartó állványok; rajzasztalok; rakodólapok anyagmozgatáshoz, nem fémből; rakodólapok, nem
fémből; rakodólapok(szállító), nem fémből; rendszámtáblák, nem fémből; rögzítőkapcsok műanyagból
kábelekhez vagy csövekhez; rudak, póznák, nem fémből; rudak szintetikus ámbrából; ruganyos matracok ágyba;
ruhafogasok, nem fémből; ruhatakarók [tároláshoz]; ruhavédő huzatok[ruhásszekrénybe]; sátorkarók, nem
fémből; seprűnyelek, nem fémből; sisakok, nem fémből; szagelzáró szifonok műanyagból; szakajtók [kosarak];
szalagok fából; szalmafonatok; szalmafonatok, a gyékények kivételével; szalmaszalagok; szalmazsákok;
szarunyers vagy félig megmunkált állapotban; szarvasagancsok; számítógéptartó-kocsik [bútorzat];
számológépállványok; szegecsek, nittek, nem fémből; szekrények; szelepek, nem fémből, nem géprészek;
szerszámnyelek, nem fémből; székek fémből; székek [ülések];szélharangjáték [dekoráció]; szénatartó
jászolrácsok; szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; szobrok fából, viaszból, gipszből vagy
műanyagból; szőnyegek járókákba kisgyermekeknek; sztórok [függönyök] papírból; tajték; tartályok
folyékonyüzemanyaghoz, nem fémből; tartályok, nem fémből, vagy falazatból; tartályzárak, nem fémből; tálcák,
nem fémből; tárolópolcok; teknősbékapáncél; teknősbékapáncél utánzatok; tojófészkek lakásban tartott
kisállatoknak; törülközőadagólók, rögzített, nemfémből; törülközőszekrények [bútorok];tükörcsempék; tükrök;
újságtartó állványok; urnák (temetési-); úszó konténerek, nem fémből; üvegszekrények, vitrinek [bútorzat];
vakaródzócölöpök macskáknak; vasúti rakodási mintaszelvények, nem fémből; vállfák,ruhaakasztók; vánkosok,
párnák; vesszőfonatok; viaszfigurák; virágcseréptartó talapzatok; virágtartók, virágállványok [bútorok]; vízágyak,
nem gyógyászati használatra; vízvezeték szelepek műanyagból; vödörhordozó rúd vállra [iga]; zárak,
lakatokjárművekhez, nem fémből; zárak, nem elektromos, nem fémből; zárókupakok, nem fémből; zászlórudak;
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zsanérok, csuklóspántok, nem fémből; zsámolyok; zsúrkocsik; zsúrkocsik [bútorok] (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák;
alvómaszkok; bélések készruhákhoz [ruházat részei]; boák [nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat); bőrruházat;
bőrszegek futballcipőkhöz; cilinderek, kürtőkalapok;cipőfelsőrészek; cipők; cipősarkak; cipőtalpbetétek;
cipővasalások; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok {ruházat}; csuklyák, kapucnik [ruházat];
csúszásgátlók lábbelikhez; díszsebkendők [ruházat]; dupla sarkok harisnyára; dupla sarkoklábbelikhez; dzsekik;
dzsömper ruhák; dzsörzék [ruházat]; egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; facipők; fátylak [ruházat];
fejfedők [kalapáruk]; fejszalagok [ruházat]; felsőkabátok, felöltök; felsőruházat; fityulák; futballcipők;
fülvédők[ruházat]; fürdőköpenyek; fürdönadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdöruhák; fürdősapkák;
fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők [ruházat]; fűzős bakancsok; fűzővédők; gabardinok [ruházat] gallérok
[ruházat]; harisnyanadrágok; harisnyatartók,harisnyakötők; harisnyatartós csípőfűző; harisnyák;
hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek [csipkés]; ing-szatlik; ingvállak, pruszlikok izzadságfelszívó alsóneműk;
izzadságfelszívó harisnyák; izzlapok; jelmezek; kabátok; kalapok; kalapvázak; kamáslik[bolcavédők]; kaplik;
cipőorrok; karék, manipula [egyházi ruházat]; kemény ingmellek, 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,
kamáslik; 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; öltözékek vízisieléshez; övek [ruházat]; papírkalapok {ruházat]; papírruházat; papucsok;
parkák; partedlik, nem papírból; pelerinek; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; ponchók; prémsálak
[szőrmék];pulóverek; rámák lábbelikhez; ruhazsebek; ruházat, ruhaneműk; ruházat gépkocsivezetőknek; sapkák;
sálak; sárcipők; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skort-ok; [túraszoknyák]; spárgatalpú vászonlábbelik;
sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók;strandlábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek; szandálok; szarongok;
szárik; szemellenzők [sapkák]; 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; zoknitartók; zuhanyzó sapkák (az osztály betűrend szerintijegyzékében
szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 210.350
( 151 ) 2013.07.25.
( 210 ) M 12 03724
( 220 ) 2012.10.01.
( 732 ) Holofon Zrt, Tinnye (HU)
( 546 )

( 511 ) 1 Ipari vegyi termékek; feldolgozatlan műanyagok.
( 111 ) 210.351
( 151 ) 2013.07.25.
( 210 ) M 12 02367
( 220 ) 2012.07.09.
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( 732 ) N.T.A. Srl., 00142 Roma (IT)

( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29 Magyarországról származó tej és tejtermékek.
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).
( 111 ) 210.352
( 151 ) 2013.07.25.
( 210 ) M 12 00083
( 220 ) 2012.01.11.
( 732 ) NIVELCO Ipari Elektronika Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 541 ) microsonar
( 511 ) 9 Tudományos és ipari mérő- és jelző készülékek és berendezések; érzékelő, mérőjel átalakító, adatfeldolgozó,
adattároló, kijelző és adattovábbító készülékek folyamatirányító, szabályzó és riasztó berendezésekhez;
folyamatirányító, szabályzó ésriasztóberendezések.
( 111 ) 210.353
( 151 ) 2013.07.25.
( 210 ) M 12 00091
( 220 ) 2012.01.11.
( 732 ) NIVELCO Ipari Elektronika Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 541 ) thermopoint
( 511 ) 9 Tudományos és ipari mérő- és jelző készülékek és berendezések; érzékelő, mérőjel átalakító, adatfeldolgozó,
adattároló, kijelző és adattovábbító készülékek folyamatirányító, szabályzó és riasztó berendezésekhez;
folyamatirányító, szabályzó ésriasztóberendezések.
( 111 ) 210.354
( 151 ) 2013.07.25.
( 210 ) M 12 03322
( 220 ) 2012.09.14.
( 732 ) Odeon Turízm Isletmecílígí A.S., Harbiye Sisli, Istambul (TR)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 39 Szállítás; termékek csomagolása és tárolása; személy- és áruszállítás, közúti, vasúti, vizi és légi úton;
teherhordó szolgáltatások; pénz- és értékszállítás; túravezetési szolgáltatások, célállomás menedzsment
szolgáltatások, földi kiszolgálássalkapcsolatos szolgáltatások, ideértve a fogadást, transzfert, elhelyezést, a
vendégek anyanyelvén beszélő idegenvezetők általi vezetést, útba igazítást, extra túra- és visszautazási
szolgáltatások, utazásszervezés, utazásokkal, kirándulásokkal és tengeriutazásokkal kapcsolatos foglalás és
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szervezés; szállítási szolgáltatások bonyolítása; búvárruha kölcsönzés; kirándulások, egynapos utazások és

városnéző túrák szervezése, foglalása és lebonyolítása; utazási tanácsadás és utaskísérés; repülőgépkölcsönzés,
foglalás és rendelkezésre bocsátás; hajók, különösen evezős- és motorcsónakok, vitorlások és kenuk kölcsönzése,
foglalása és rendelkezésre bocsátása, gépjárművek, biciklik és lovak kölcsönzése, foglalása és rendelkezésre
bocsátása;csomagszállítás; utazás, üdülés és városnéző túrák szervezése; (ezen osztályba tartozó) utazási
ügynökségi szolgáltatások, különösképpen tanácsadás és foglalás utazáshoz, utazási információ, szállítási
szolgáltatások és utazások szervezése; foglalásiszolgáltatások utazáshoz, ha nem tartoznak más osztályba;
utazással kapcsolatos internetes tájékoztatás, különösképpen jegyfoglalás és helyfoglalás a turizmus és az üzleti
utazás ágazatában (internetes utazási ügynökségek); házhoz szállítás, napilapok,képes újságok és folyóiratok
terjesztése és házhoz szállítása; utazással (ide értve az üzleti utakat is) kapcsolatos tanácsadás telefonközponton
és zárt kommunikációs hálózaton; szállítási szolgáltatások, nevezetesen utas-, vagy áruszállító járművekirányítása
számítógéppel, vagy GPS-szel; közlekedési tájékoztatás.
43 Szállásügynökségek [szállodák, panziók], átmeneti szállások bérlete, szálláshely lefoglalása, bár
szolgáltatások, kávéházak, étkezdék, étkeztetés (ételek, italok), óvodák, vagy bölcsődék, nyugdíjas otthonok,
turistaházak, helyfoglalás szállodákban,panziókban, motelekben, termek kölcsönzése rendezvényekhez,
ideiglenes szállások foglalása és bérlése, éttermek, önkiszolgáló éttermek, nyugdíjas otthonok, gyorséttermek,
turista szállások.
( 111 ) 210.355
( 151 ) 2013.07.25.
( 210 ) M 12 03520
( 220 ) 2012.09.26.
( 732 ) Debreceni Csoport Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Ary Petronella, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 16 Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok.
29 Szalámi-, és kolbászfélék, szárazáruk, vörösáruk.
( 111 ) 210.356
( 151 ) 2013.07.25.
( 210 ) M 12 03722
( 220 ) 2012.10.01.
( 732 ) Parakleitos Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Korom Csilla, Győr
( 546 )

( 511 ) 10 Fogorvosi-, fogtechnikai sebészeti készülékek, műszerek, fogászati implantátumok, műfogak, szájhigiéniai
eszközök.
40 Fogtechnikusi szolgáltatások.
( 111 ) 210.357
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( 151 ) 2013.07.25.
( 210 ) M 12 03923
( 220 ) 2005.12.16.
( 732 ) BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA, LTDA., S. José dos Pinhais (BR)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) NATIVA SPA O BOTICÁRIO
( 511 ) 3 Parfümök és kozmetikumok.
( 111 ) 210.382
( 151 ) 2013.07.26.
( 210 ) M 12 04416
( 220 ) 2012.12.01.
( 732 ) PROMED Média Szolgáltató Kft., Szombathely (HU)
( 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; nyomtatott publikációk, nyomtataványok (az osztály betűrendszerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.434
( 151 ) 2013.07.30.
( 210 ) M 13 00457
( 220 ) 2013.02.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) EKVAMER
( 511 ) 5 Gyógyszerkészítmények.
( 111 ) 210.450
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 12 04556
( 220 ) 2012.12.18.
( 732 ) Whirlpool S.A., Brooklin, Sao Paulo (BR)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 7 Hermetikus kompresszorok hűtési célokra; alkatrészek, részek, szerelvények és részegységek ezekhez;
légmentesen lezárt egységek és kondenzációs egységek (hűtőberendezésekhez való típusok), alkatrészek, részek,
szerelvények és részegységek ezekhez.
( 111 ) 210.451
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 12 03975
( 220 ) 2012.10.19.
( 732 ) Mándokiné dr. Hubai Margit 33.34%, Karcag (HU)
Mándoki Péter 33.33%, Karcag (HU)
M1856

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 16. szám, 2013.08.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Hubai Erika 33.33%, Karcag (HU)

( 546 )

( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás
anyagok gyógyászati használatra.
29 Étkezési olajok és zsírok.
( 111 ) 210.452
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 13 00321
( 220 ) 2013.02.08.
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 541 ) BÁZEL
( 511 ) 19 Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.
( 111 ) 210.453
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 13 00322
( 220 ) 2013.02.08.
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 541 ) ATHÉN
( 511 ) 19 Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.
( 111 ) 210.454
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 13 00323
( 220 ) 2013.02.08.
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 541 ) DUBLIN
( 511 ) 19 Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.
( 111 ) 210.455
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 13 00324
( 220 ) 2013.02.08.
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 541 ) ROTTERDAM
( 511 ) 19 Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.
( 111 ) 210.456
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 13 00325
( 220 ) 2013.02.08.
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

( 541 ) FRANKFURT
( 511 ) 19 Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.
( 111 ) 210.457
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 13 00326
( 220 ) 2013.02.08.
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 541 ) LISSZABON
( 511 ) 19 Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.
( 111 ) 210.458
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 13 00505
( 220 ) 2013.02.26.
( 732 ) Kereszty Flóra, Budapest (HU)
Kolossváry Kinga, Budapest (HU)
( 541 ) FLOKING
( 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).
18 Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).
25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 210.459
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 13 00537
( 220 ) 2013.02.28.
( 732 ) Új Palini-Hús Zrt., Kilimán (HU)
( 740 ) dr. Bajkai István, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Négy évszak sonka Ősz
( 511 ) 29 Sonka, sonkafélék.
( 111 ) 210.460
( 151 ) 2013.08.07.
( 210 ) M 13 00538
( 220 ) 2013.02.28.
( 732 ) Új Palini-Hús Zrt., Kilimán (HU)
( 740 ) dr. Bajkai István, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Négy évszak sonka Nyár
( 511 ) 29 Sonka, sonkafélék.
( 111 ) 210.461
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 13 00539
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( 220 ) 2013.02.28.
( 732 ) Új Palini-Hús Zrt., Kilimán (HU)
( 740 ) dr. Bajkai István, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Négy évszak sonka Tavasz
( 511 ) 29 Sonka, sonkafélék.
( 111 ) 210.462
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 13 00540
( 220 ) 2013.02.28.
( 732 ) Raab Silver Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 14 Ékszerek, ékszerdobozok.
( 111 ) 210.463
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 12 03156
( 220 ) 2012.09.04.
( 732 ) SZILDÁN Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29 Olasz alapanyagokból készült 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 szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).
30 Olasz alapanyagokból készült 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, fűszeresmártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
31 Olasz alapanyagokból készült gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
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amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és

virágok; tápanyagok állatok számára; maláta(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 210.464
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 12 04175
( 220 ) 2012.11.12.
( 732 ) Salty and Sweet Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Varjas Attila,Varjas Ügyvédi Iroda,, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11 Kávéfilterek, elektromos kávéfőzőgépek, elektromos kávéfőzők, elektromos kávépörkölő gépek, kávépörkölő
készülékek.
30 Aromák italokhoz, az illóolajok kivételével, cikória(pótkávé), cukor, cukorkaáruk, csokoládé, csokoládéalapú
italok, csokoládés mousse-ok (habok), csokoládés tej(ital), édesítőszerek, fagylalt, jégkrém, fahéj(fűszer),
fűszerek, ízesítők, ízesítőszerek,jég(ehető-jég), természetes vagy mesterséges jégfrissítő italokhoz, ételekhez,
jégkrémpor, kakó, kakaó alapú italok, kakaó tejesital, kakaós termékek, kandiscukor, karamellák(cukorkák),
kávé, kávé alapú italok, kávé, pörköletlen, kávé tejjel, kávéaromák,kekszek, pótkávé, tejszinhabot keményítő
termékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.465
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 12 04557
( 220 ) 2012.12.18.
( 732 ) "JELI 2000" Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Jakabszállás (HU)
( 740 ) dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1 Mezőgazdasági vegyi termékek, kivéve a gombaölő, a gyomirtó, a rovarölő és a parazitaölő szereket;
műtrágyak, feldolgozott lombtrágyák; nyomelem készítmények növények részére, növények növekedését
szabályozó készítmények, sók (műtrágya).
35 Mások javára, különböző mezőgazdasági vegyi termékek összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely
lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelően megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat.
( 111 ) 210.466
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 12 04601
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( 220 ) 2012.12.20.
( 732 ) BVK HOLDING Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési 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).
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).
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).
( 111 ) 210.467
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 12 04602
( 220 ) 2012.12.20.
( 732 ) BVK HOLDING Zrt., Budapest (HU)
( 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).
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).
40 Anyagmegmunkálás (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).
( 111 ) 210.468
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 13 00076
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( 220 ) 2013.01.14.
( 732 ) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)
( 541 ) 6:3 SZELET
( 511 ) 30 Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,
parányok.
( 111 ) 210.469
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 13 00117
( 220 ) 2013.01.16.
( 732 ) Nagy Levin 2008 Vendéglátó, Kerekedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 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).
25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 210.470
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 13 00282
( 220 ) 2013.02.04.
( 732 ) Glatz Ferenc, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Glatz Ferenc, dr. Glatz Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16 Magazinok, revük [időszaki lapok].
41 Fényképészet; elektronikus desktop kiadói tevékenység; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; iskolai szolgáltatások [képzés]; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturálisvagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi
szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
42 Tudományos kutatás; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 111 ) 210.471
( 151 ) 2013.08.01.
M1862

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 16. szám, 2013.08.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 210 ) M 13 00281
( 220 ) 2013.02.04.
( 732 ) Glatz Ferenc, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Glatz Ferenc, dr. Glatz Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16 Magazinok, revük [időszaki lapok].
41 Fényképészet; elektronikus desktop kiadói tevékenység; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; iskolai szolgáltatások [képzés]; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturálisvagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi
szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
42 Tudományos kutatás; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 111 ) 210.472
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 13 00273
( 220 ) 2013.02.01.
( 732 ) Hk Sino-Us Fashion Co., Limited, North Point, Hong Kong (HK)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9 Számítógéptáskák; számítógéptokok; hordtokok mobiltelefonokhoz; számológépek; tokok kizárólag
fényképészeti készülékek és műszerek részére; napszemüvegek; egerek (informatikai adatfeldolgozó
felszerelések); töltőkészülékek elektromos akkumulátorokhoz;számítógép memóriák; bukósisakok
sporttevékenységhez.
18 Utazó ládák; hátizsákok; irattárcák; kézi táskák; sporttáskák; akta táskák; iskolatáskák; bőrszíjak; esernyők;
ruházat állatoknak.
25 Ruházat; cipők; kalapok; zoknik; kesztyűk (ruházati cikkek); sálak;bakancsok sportoláshoz; sportcipők;
vízhatlan ruházat; dzsekik (ruházat).
( 111 ) 210.473
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 13 00272
( 220 ) 2013.02.01.
( 732 ) Magyarországi Református Egyház, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bakó Szilvia, Budapest
( 541 ) CSILLAGPONT
( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.474
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 13 00317
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( 220 ) 2013.02.08.
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 541 ) BARCELONA
( 511 ) 19 Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.
( 111 ) 210.475
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 13 00318
( 220 ) 2013.02.08.
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 541 ) LONDON
( 511 ) 19 Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.
( 111 ) 210.476
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 13 00319
( 220 ) 2013.02.08.
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 541 ) RÓMA
( 511 ) 19 Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.
( 111 ) 210.477
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 13 00320
( 220 ) 2013.02.08.
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 541 ) PRÁGA
( 511 ) 19 Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.
( 111 ) 210.478
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 13 00662
( 220 ) 2013.03.12.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; diétás készítmények orvosi használatra; vitaminkészítmények,
ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás étrend-kiegészítők, tapaszok, sebkötözőanyagok; fogtömőanyagok és
fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.
35 Gyógyszerészeti és diagnosztikai termékekkel kapcsolatos marketing-tevékenység; orvosi reklámozás,
különböző célcsoportok felé irányuló kommunikáció, üzleti konzultációk, információ-szolgáltatás vagy
tanácsadás gyógyszerészeti vagy orvosi vagydiagnosztikai területen; számítógépes adatok kezelése; kereskedelmi
vagy reklámozási célú kiállítások szervezése; számítógépes hálózat segítségével történő mindenféle online
reklámozás, beleértve az internetet; gyógyszerek és gyógyhatású anyagoktörzskönyveztetése,
marketingtevékenység.
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41 Gyógyászattal, gyógyszerészettel és diagnosztikával kapcsolatos oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és

diagnosztikai témájú konferenciák, kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi,
gyógyszerészeti és diagnosztikai tárgyúkiadványok, könyvek, kézikönyvek és adatbázisok kiadása, információ
szolgáltatása az egészségügyben; gyógyászati és diagnosztikai témájú kiállítások szervezése, lebonyolítása,
kivitelezése.
42 Gyógyszerészeti, vegyészeti és diagnosztikai kutatások, gyógyszerek kutatása és fejlesztése, klinikai
kipróbálása, gyógyszer és gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, gyógyszerészeti, orvosi vagy diagnosztikai
tárgyú kiállítások szervezése,lebonyolítása, kivitelezése, tanácsadó tevékenység az orvostudomány, a
diagnosztika vagy a biotechnológia területén, diagonosztikai kitek fejlesztése és gyártása, labordiagnosztikai
szolgáltatások kifejlesztése, üzemeltetése és értékesítése.
44 Orvosi és diagnosztikai szolgáltatások, különféle betegségek diagnosztizálása, genetikai diagnosztika,
gyógyszerválaszkészség meghatározása genetikai módszerekkel, onkológiai és krónikus gyulladásos kórképek
felismerése, mérése, osztályozása informatikaivagy laboratóriumi módszerekkel.
( 111 ) 210.479
( 151 ) 2013.08.01.
( 210 ) M 13 00663
( 220 ) 2013.03.12.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; diétás készítmények orvosi használatra; vitaminkészítmények,
ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás étrend-kiegészítők, tapaszok, sebkötözőanyagok; fogtömőanyagok és
fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.
35 Gyógyszerészeti és diagnosztikai termékekkel kapcsolatos marketing-tevékenység; orvosi reklámozás,
különböző célcsoportok felé irányuló kommunikáció, üzleti konzultációk, információ-szolgáltatás vagy
tanácsadás gyógyszerészeti vagy orvosi vagydiagnosztikai területen; számítógépes adatok kezelése; kereskedelmi
vagy reklámozási célú kiállítások szervezése; számítógépes hálózat segítségével történő mindenféle online
reklámozás, beleértve az internetet; gyógyszerek és gyógyhatású anyagoktörzskönyveztetése,
marketingtevékenység.
41 Gyógyászattal, gyógyszerészettel és diagnosztikával kapcsolatos oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és
diagnosztikai témájú konferenciák, kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi,
gyógyszerészeti és diagnosztikai tárgyúkiadványok, könyvek, kézikönyvek és adatbázisok kiadása, információ
szolgáltatása az egészségügyben; gyógyászati és diagnosztikai témájú kiállítások szervezése, lebonyolítása,
kivitelezése.
42 Gyógyszerészeti, vegyészeti és diagnosztikai kutatások, gyógyszerek kutatása és fejlesztése, klinikai
kipróbálása, gyógyszer és gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, gyógyszerészeti, orvosi vagy diagnosztikai
tárgyú kiállítások szervezése,lebonyolítása, kivitelezése, tanácsadó tevékenység az orvostudomány, a
diagnosztika vagy a biotechnológia területén, diagonosztikai kitek fejlesztése és gyártása, labordiagnosztikai
szolgáltatások kifejlesztése, üzemeltetése és értékesítése.
44 Orvosi és diagnosztikai szolgáltatások, különféle betegségek diagnosztizálása, genetikai diagnosztika,
gyógyszerválaszkészség meghatározása genetikai módszerekkel, onkológiai és krónikus gyulladásos kórképek
felismerése, mérése, osztályozása informatikaivagy laboratóriumi módszerekkel.
( 111 ) 210.480
( 151 ) 2013.08.14.
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( 210 ) M 12 03929
( 220 ) 2012.10.17.
( 732 ) Zhu Xinyou, Budapest (HU)
( 740 ) Eczet Mária, Wanshida Kft., 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.
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.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
szörpök és más készítmények italokhoz.
( 111 ) 210.481
( 151 ) 2013.08.14.
( 210 ) M 12 04322
( 220 ) 2012.11.26.
( 732 ) BIOFILTER Zrt., Törökbálint (HU)
( 740 ) dr. Stegmajer Péter, Törökbálint
( 546 )

( 511 ) 29 Napraforgóolaj, étkezési; olajok, étkezési; pálmaolaj táplálkozási használatra; étkezési olajok és zsírok.
39 Hulladékok szállítása és tárolása; áruszállítás.
40 Hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása; hulladék- és szemétmegsemmisítés; hulladékkezelés
[átalakítás]; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása.
( 111 ) 210.482
( 151 ) 2013.08.14.
( 210 ) M 12 04128
( 220 ) 2012.11.07.
( 732 ) Budai Kadarka Nonprofit Kft.Erzsébet királyné útja 36/B., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 33 Borok.
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).
( 111 ) 210.484
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( 151 ) 2013.08.14.
( 210 ) M 12 04533
( 220 ) 2012.12.15.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rásó Hajnalka, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,
poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek
(bútorok kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,
reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok
lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 111 ) 210.485
( 151 ) 2013.08.14.
( 210 ) M 11 04011
( 220 ) 2011.12.16.
( 732 ) EBK DRINKS Kft., Balatonlelle (HU)
( 546 )
( 511 ) 33 Oroszországból származó alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.486
( 151 ) 2013.08.14.
( 210 ) M 11 03693
( 220 ) 2010.11.15.
( 732 ) Track Tec S.A., Warsawa (PL)
( 740 ) Agnieszka Raczynska, Warsaw
( 546 )

( 511 ) 6 Vasúti talpfák fémből, vasúti anyagok (fém), felszíni vasúti pálya acél elemek, ebben: vasúti elágazások és
azokhoz tartozó részek, sín elágazások, vágány állás állítók, vasúti váltóállítók, fém építőanyagok; hordozható
fém építőanyagok; fém anyagokvasúti pályatestekhez és nyomvonalakhoz, váltókhoz, vasúti nyomvonalakhoz,
csomópontokhoz, elágazásokhoz és mindezekhez alkatrészek; nem elektromos fém kábelek és drótok; vas- és
fémáru, egyedi készítésű kisméretű fémtárgyak; csövek és fémcsövek; másosztályokba nem sorolt közönséges
fémáru; fémből készült sínekhez összekapcsolások, átkapcsolások utakhoz, vagy beállító berendezések, daruk
(emelők), berendezések visszafordító végek pozíciójának lezárására, kapcsoló blokád berendezések.
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7 Berendezések sínek szintezéséhez.

9 Berendezések vasúti forgalom irányításához, teletechnikai felszerelések, vasúti jelző berendezések, közúti jelző
berendezések; berendezések vasúti közlekedés biztonságának biztosításához; mérő, jelző és ellenőrző
berendezések és eszközök, berendezésekvasúti visszafordítók elhelyezésének megfigyeléséhez, kapcsolók
kerekek ellenőrzéséhez, berendezések vasúti kapcsolók megfelelő irányításához, vasúti szállításhoz használatos
elektromos ellenőrző irányító berendezések; vasúti váltók távvezérléséreelektrodinamikai készülékek,
elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására, távmegszakítók, távkapcsolók, megszakítók/kapcsolók,
elektrodinamikai készülékek vasúti váltók távvezérlésére, elektrodinamikus berendezések távirányításhoz,
berendezésekvasúti forgalom vasúti pontjain elhelyezett biztonsági berendezéseinek biztosítására, berendezések
távolságok méréséhez, vezérlőkészülékek és biztosító készülékek vasúti forgalomhoz; berendezések vasúti váltók
diagnosztizálásához; berendezések váltókhozvaló berendezések teszteléséhez.
19 Nem fém építőanyagok, építészetben használatos nem fém merev csövek, épületpanelok, nem fémből,
cementes lapok, gerendák, tartóoszlopok, nem fémből, ácsmunkák nem fémből, nem fém vasúti gerendák,
betonfektetők, főként beton vasúti töltésalapok, vasútitalpfák, nem fémből, építőelemek betonból, útburkolatok,
nem fémből, burkolólemezek, nem fémből, útmenti biztonsági korlátok (nem fémből), tartószerkezetek vasúti
sínekhez, támfalak, beton és cement burkolólapok.
37 Építkezési szolgáltatások, vasúti vonalak javítása, fenntartása, ápolása, minden fajta vasúti mozdonyok és
vagonok karbantartása, sínek, váltók, vasúti installációs berendezések és kényelmi eszközök, valamint rendszerek
és ezen struktúrákkal kapcsolatoshálózatok kiszolgálása, összeszerelése, elektromos és elektronikus jármű elemek
karbantartása és javítása.
42 Tudományos és technikai szolgáltatások és kutatások, valamint azok tervezése, építészeti konzultáció, ipari
elemzés és kutatási szolgáltatások, műszaki szolgáltatások, gépek műszaki és építése terén végzett kutatások,
felső felületen és felső vezetőfelület nélküli sínutak fejlesztésének műszaki tervezése és fejlesztése; fejlesztések
vasúti alkatrészek, főként vasúti váltók, vasúti kocsik, kapcsolók és azok alkatrészei, mindezeken kívül
meghajtók azokhoz, műszaki tesztek kivitelezése és elvégzése amegnevezett áruk terén; konstrukciók műszaki
tervezése kereteken belül, méretezés és gyártás vasúti felfüggesztési rendszerek figyelembe vételével, műszaki
tervek kidolgozása, berendezések fejlesztése és tervezése, mérnöki szolgáltatások, műszakikonzultációs
szolgáltatások, ipari formatervezések.
( 111 ) 210.487
( 151 ) 2013.08.14.
( 210 ) M 12 00882
( 220 ) 2012.03.13.
( 732 ) Megbízható Webáruház Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
( 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).
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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( 111 ) 210.488
( 151 ) 2013.08.14.
( 210 ) M 12 02550
( 220 ) 2012.07.17.
( 732 ) DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft., Veszprém (HU)
( 546 )

( 511 ) 37 Építés.
( 111 ) 210.489
( 151 ) 2013.08.14.
( 210 ) M 12 02549
( 220 ) 2012.07.17.
( 732 ) Mn-Sped Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bibity Norbert, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
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).
( 111 ) 210.490
( 151 ) 2013.08.14.
( 210 ) M 12 02916
( 220 ) 2012.08.13.
( 732 ) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes
gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
4 Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve a
motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek világításra (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiáru).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 210.491
( 151 ) 2013.08.14.
( 210 ) M 12 03530
( 220 ) 2012.09.26.
( 732 ) Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Török Éva, Budapest
( 541 ) NetMánia internet csomag
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38 Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus
levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása
számítógépes világhálóhoz; hangpostaszolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;
hozzáférési idő bérlése világméretű számítógépes hálózatokhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben;
internetes beszélgetőszobák biztosítása; internetes fórumok biztosítása;kábeltelevíziós műsorszórás; közlések
üvegszálas hálózatok útján; mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés; modemek kölcsönzése; műholdas
átvitel; rádióadás; rádióadás [műsorszórás]; számítógép terminálok közötti összeköttetések;
táviratiösszeköttetések; táviratok továbbítása; távírdai szolgáltatások; távkonferencia szolgáltatások; távközlési
berendezések kölcsönzése; távközlési beszélgetésterelő és összeköttetési szolgáltatások; távközlési csatornák
biztosítása távvásárláshoz;távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; telefonok kölcsönzése;
telefon-összeköttetések; telefon-szolgáltatások; televíziós műsorszórás; telexszolgáltatások; tudakozók,
információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszközútján]; üdvözlőkártyák továbbítása online;
üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek bérlete;
videokonferencia szolgáltatások.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok
digitalizálása [szkennelés]; grafikai szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting
szolgáltatások web oldalakhoz; honlap dizájntanácsadás; információ-technológia [IT] tanácsadó szolgáltatások;
számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás;
számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése; számítógépesadatok helyreállítása;
számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes
rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;
számítógépprogramok kidolgozása;számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;
számítógép-programozás; zámítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; szerverbérlés;
tudományos kutatás; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; weboldalak alkotása és fenntartása
mások számára.
( 111 ) 210.492
( 151 ) 2013.08.14.
( 210 ) M 12 03737
( 220 ) 2012.10.03.
( 732 ) HERBAVITA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Vittay Dorottya, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30 Tea; tea alapú italok; ízesített fekete teák; jeges teák.
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( 111 ) 210.493
( 151 ) 2013.08.14.
( 210 ) M 12 03919
( 220 ) 2012.10.16.
( 732 ) Tiszafüredi Thermál Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Tiszafüred (HU)
( 740 ) Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek; vizek (italok); szódavizek.
( 111 ) 210.494
( 151 ) 2013.08.14.
( 210 ) M 12 03931
( 220 ) 2012.10.17.
( 732 ) Baldaszti Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Máté Veronika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 210.495
( 151 ) 2013.08.14.
( 210 ) M 12 03925
( 220 ) 2012.10.16.
( 732 ) Debreceni Csoport Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Ary Petronella, Debrecen
( 541 ) Kaiser Falusi Májas
( 511 ) 16 Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok.
29 Húsipari termékek, ezen belül húskészítmények, töltelékáruk, májasok, húskivonatok.
( 111 ) 210.497
( 151 ) 2013.08.07.
( 210 ) M 13 00738
( 220 ) 2013.03.19.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) BRINALDIX
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 210.499
( 151 ) 2013.08.08.
( 210 ) M 13 00758
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( 220 ) 2013.03.20.
( 732 ) KASTÉLYHOTEL Sasvár Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Balázs László, Budapest
( 541 ) KASTÉLYHOTEL SASVÁR
( 511 ) 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 210.509
( 151 ) 2013.08.12.
( 210 ) M 13 00441
( 220 ) 2013.02.19.
( 732 ) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt. 100%, Szeged (HU)
( 740 ) Dr.Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1 Bőr felújítására vegyi termékek; bőrimpregnáló vegyi termékek; csavarmenet vágásához
kompozíciók;desztillált víz; detergens adalékok benzinhez; égést elősegítő készítmények (vegyi adalékanyagok
motorüzemanyagokhoz);fagyasztóanyagok; fagyálló anyagok; fékfolyadékok; gumiabroncsbelsők javítására
szolgáló kompozíciók; gumiabroncsok javítására szolgáló készítmények; gumitartósító szerek; hígítók,
oldószerek lakkokhoz; hűtőanyagok járműmotorokhoz; ipari ragasztószerek; ipari vegyi termékek; kémények
tisztítására vegyi termékek; készítmények motor hűtőanyagok felforrásának meggátlására; kopogásgátló anyagok
robbanómotorokhoz; korrozív termékek; maróanyagok fémekhez; motorok korommentesítésére vegyi termékek;
páramentesítő termékek; ragasztások szétválasztására szolgáló termékek; ragasztóanyag gumiabroncsokhoz;
ragasztószerek (appretúrák); savas víz akkumulátorok feltöltésére; segédfolyadékok csiszolószerekkel való
használatra; szárító készítmények ipari használatra; szilikon (szilícium); szilikonok; színélénkítő vegyi termékek
ipari használatra; tapadásgátlók; üveg elhomályosodása elleni termék; üzemanyag-megtakarító készítmények;
vegyi adalékanyagok, motorüzemanyagokhoz; vegyi adalékanyagok olajokhoz ; vegyi anyagok karburátorokhoz;
vegyi anyagok motorok indításához; vegyi anyagok berágódás, tapadás ellen; vegyi anyagok üvegek
párásodásának és jegesedésének megelőzésére; csavarlazító készítmények ipari célra.
4 Bőrkonzerváló szerek (olajok és zsírok); csúszásgátló készítmények szíjakhoz; ipari olaj; ipari viasz; ipari zsír;
kenőanyagok; kenőolaj; kenőzsír; motorolaj; olajok bőr konzerválására; pormentesítő készítmények; portalanító
termékek; vágóolaj (folyadék); viasz szíjakhoz; zsír bőrökhöz; zsír szíjakhoz.
( 111 ) 210.510
( 151 ) 2013.08.13.
( 210 ) M 12 02938
( 220 ) 2012.08.14.
( 732 ) Premed Pharma Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Bándy Tamásné,Patender Nemzetközi IParjogvédelmi Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9 Szemészeti és optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek,
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szemüvegkeretek, különösen fémből és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek;

napszemüvegek; szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüvegláncok; tokok/tartók
kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek) és számítógépprogramok (számítógépes
szoftver) optikai és szemészeti felhasználásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok (elektronikusan
letölthető). készülékek szemüvegek megválasztásához a látóképesség függvényében különösen a számítógépes
vizsgálat alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, kutatás optikai és szemészeti
termékekkel kapcsolatban; szolgáltatások, számítógépes szemvizsgálat, programok készítése az adatfeldolgozás.
44 Orvosi és egészségügyi szolgáltatások; szemészeti szolgáltatások, optikus szolgáltatások,optikai és szemészeti
konzultáció, szaktanácsadás; optikai és szemészeti megbetegedésekkel kapcsolatos betegellátás, higiéniai és
szépségápolási szolgáltatások.
( 111 ) 210.511
( 151 ) 2013.08.13.
( 210 ) M 12 04343
( 220 ) 2012.11.27.
( 732 ) Aka Kft., Villány (HU)
( 546 )

( 511 ) 33 Villányi eredetmegjelölés területéről származó borok.
( 111 ) 210.512
( 151 ) 2013.08.13.
( 210 ) M 12 04350
( 220 ) 2012.11.27.
( 732 ) Horváth László, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Czeglédi Ádám ügyvéd,Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11 Fűtő-, vízszolgáltató berendezések; biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy
gázvezetékekhez; bojlerek, nem géprészek; csapok; csapok csatornahálózatokhoz; forróvíztartályok, elektromos;
fürdőkád felszerelések; fürdőkád garnitúrák;fürdőkádak; fürdőkályhák, fürdővíz-melegítők; fürdőszobai
szerelvények; fűtőelemek, fűtőtestek; fűtőkazánok; gázkazánok, gázbojlerek; hidromasszázs fürdőberendezések;
illemhelyek, WC-k (szaniteráruk); kádak ülőfürdőkhöz; mosdókagylók; pezsgőfürdőkészülékek; toalettek
(WC-k); vízellátási berendezések, automata; vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések; vízszűrő
berendezések; víztisztító berendezések, vízderítő berendezések; víztisztító készülékek és gépek; vízvezeték
berendezések;WC-vízöblítő tartályok; zuhanyfülkék.
19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; nem fémből készült hordozható
szerkezetek; burkolatok, nem fémből, építési célokra; burkolólapok építéshez, nem fémből; burkolólapok, nem
fémből; burkolólemezek, nem fémből; fürdőkabinok nemfémből; padlóburkoló mozaiklapok nem fémből; padlók,
nem fémből; szennyvízcsövek, lefolyócsövek, nem fémből; vízvezeték szelepek nem fémből vagy műanyagból;
vízvezetékek, nem fémből.
20 Bútorok, tükrök; mosdóállványok (bútorok); törülközőszekrények (bútorok); tükörcsempék; tükrök.
( 111 ) 210.513
( 151 ) 2013.08.13.
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( 210 ) M 12 04537
( 220 ) 2012.12.17.
( 732 ) Balogh Levente, Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32 Ásványvizek; ásványvíz alapú alkoholmentes italok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; marketing.
43 Vendéglátás (élelmezés); ivóvíz automaták bérbeadása, üzemeltetése.
( 111 ) 210.514
( 151 ) 2013.08.13.
( 210 ) M 12 04539
( 220 ) 2012.12.17.
( 732 ) dr. Bogner Péter Ferenc, Pécs (HU)
( 546 )
( 511 ) 44 Egészségügyi szolgáltatások, orvosi szolgáltatások.
( 111 ) 210.515
( 151 ) 2013.08.13.
( 210 ) M 12 04541
( 220 ) 2012.12.17.
( 732 ) FLYPORT Kft., Halásztelek (HU)
( 740 ) dr. Pintér Ákos, Pintér Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 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).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 210.516
( 151 ) 2013.08.13.
( 210 ) M 12 04552
( 220 ) 2012.12.18.
( 732 ) Gubcsi Lajos Levente, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3 Természetes alapanyagokból előállított kozmetikai cikkek; kozmetikai krémek; bőrápoló és fejbőr ápoló
készítmények; hajerősítő és hajápoló készítmények; pszoriázis és ekcema kenőcsök és krémek; bőrszépítő és
sebgyógyulást segítő kenőcsök és krémek;fekélyre, aranyérre, trombózisos lábra való kozmetikai készítmények;
szemtisztító készítmények; szemcseppek.
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29 Hal- és húskivonatok; gyümölcs és zöldségkoncentrátumok; étkezési olajok; szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; szárított, főzött gyümölcsök és zöldségek koncentrátuma és keveréke.
30 Nem gyógyászati használatra alkalmazott, elsősorban növényi eredetű élelmiszerek és étrend-kiegészítők,
zöldség, gyümölcs, gyógynövény koncentrátumok és italok; fűszerkészítmények; teák; ecetek.
( 111 ) 210.517
( 151 ) 2013.08.13.
( 210 ) M 12 04555
( 220 ) 2012.12.18.
( 732 ) Whirlpool S.A., Brooklin, Sao Paulo (BR)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 7 Hermetikus kompresszorok hűtési célokra; alkatrészek, részek, szerelvények és részegységek ezekhez;
légmentesen lezárt egységek és kondenzációs egységek (hűtőberendezésekhez való típusok), alkatrészek, részek,
szerelvények és részegységek ezekhez.
( 111 ) 210.518
( 151 ) 2013.08.13.
( 210 ) M 13 00288
( 220 ) 2013.02.05.
( 732 ) VPP ENERGY Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft és Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 4 Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; villamosenergia; földgáz; biomassza.
9 Tudományos célra szolgáló, földmérő, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző
(jelügyeleti)berendezések és felszerelések; elektromos mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és
felszerelések; elektromos energia vezetésére,kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy
ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; áram-egyenirányítók, árammegszakítók; dugaszolóaljzatok,
dugaszok, elektromos csatlakozások; csatlakozások, kábelsaruk; elektromos csatlakozódobozok; csatlakozók,
konnektorok; elektromos csatolások, kötések; elektromos veszteségjelző készülékek; elektromos elemek;
elektromos ellenállások; elektromos ellenőrzőberendezések; elektromos elosztódobozok; elektromos
elosztópultok; elektromoselosztótáblák; fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; integrált áramkörök;
inverterek, áramirányítók; elektromos kapcsolódobozok; elektromos kapcsolók; kapcsolótáblák; elektromos
kábelek; elektromos kollektorok; elektromos kondenzátorok; elektromoskonverterek; lemezek elektromos
akkumulátorokhoz; elektromos mérőkészülékek; nyomtatott áramkörök; szünetmentes áramforrások; tartók
elektromos tekercsekhez; elektromos tekercsek; töltőkészülékek elektromos elemekhez; transzformátorok;
tranzisztorok;triódák; elektromos vezetékcsatlakozások; elektromos vezetékcsatornák; elektromos vezetékek;
elektromos vezetők; vezérlőpult; elektromos zárak; földgáz energia vezetésére, átalakítására, tárolására,
szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékekés berendezések; hőenergia vezetésére, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; adatfeldolgozó berendezések.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, villamos energia kereskedelem, földgáz kereskedelem, üvegházhatású
gázok kibocsátási egységének kereskedelme, hőenergia kereskedelem; kereskedelmi adminisztráció; irodai
munkák; általános vállalati kommunikáció,szponzoráció, támogatások és stratégiai együttműködések
kommunikációs,értékesítési vagy társadalmi felelősségvállalási céllal; áruk és szolgáltatások bemutatása
kommunikációs médiában; eladásösztönzés; direkt marketing, online marketing, telemarketing;promóció
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kereskedelmi célból, beszerzői szolgáltatások mások számára; eladási propaganda mások számára; gazdasági

előrejelzések; információ és tanácsadás fogyasztóknak; információknak számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése; adatbázis menedzsment;kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy
reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú konferenciák, workshopok és egyéb rendezvények
szervezése; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; mások árui és szolgáltatásaiengedélyezésének kereskedelmi
adminisztrációja; outsourcing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci
tanulmányok; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás
üzletvezetéshez;statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági
ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; vásárlási
megrendelések ügyintézése; elektronikus és telefonos ügyfélszolgálat; ügyfélkapcsolati rendszer szolgáltatás;
ügyfélkapcsolati rendszerhez biztosított adatfeldolgozás.
38 Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes
világhálóhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;fórumok biztosítása az interneten; információszolgáltatás
távközlési ügyekben; közlések üvegszálashálózatok útján; mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés;
műholdas átvitel; rádióadás; számítógép terminálok közötti összeköttetések; távkonferencia szolgáltatások;
távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési kapcsolat létesítéseszámítógépes világhálóval;
tudakozók, információs szolgáltatások rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján; elektronikus ügyfélkapu
szolgáltatás; online adatszolgáltatás; adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások.
39 Energiaelosztás; energiatermelés; energia tárolás; villamos energia átalakítása; villamos energia elosztás;
villamos energia tárolás; hőenergia szolgáltatás; hőenergia elosztás; hőenergia tárolás; hőenergia szállítás;
elektronikus úton rögzített adatokvagy dokumentumok fizikai tárolása; információ szállítással kapcsolatban;
információnyújtás tárolással kapcsolatban; szállítási szolgáltatások; szállítás csővezetéken.
40 Energiatermelés; generátorok kölcsönzése; erőművek üzemeltetése; villamos energia szabályozása.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; energiatakarékossági tanácsadás; fizikai kutatások; kutatás és fejlesztés mások részére;
mechanikai kutatás; műszakikutatás; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése;
szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítógép programok adatainak és adatoknak az
átalakítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerektávfelügyelete; számítógépes rendszerek
tervezése; gázmotoros kiserőművek termelésirányítása; számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés;
ügyfélkapcsolati rendszerfejlesztés.
( 111 ) 210.519
( 151 ) 2013.08.13.
( 210 ) M 13 00292
( 220 ) 2013.02.06.
( 732 ) Antenna Hungária Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mándi Gábor, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35 Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; közönségszolgálat; számítógépesnyilvántartások kezelése.
38 Digitális fájlok továbbítása; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás távközlési
ügyekben; internetes fórumok biztosítása; közlések üvegszálas hálózatok útján; számítógép terminálok közötti
összeköttetések; távközlésibeszélgetésterelő és összeköttetési szolgáltatások; távközlési kapcsolat létesítése
számítógépes világhálóval; videokonferencia szolgáltatások.
( 111 ) 210.520
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( 151 ) 2013.08.13.
( 210 ) M 12 04547
( 220 ) 2012.12.18.
( 732 ) JT International SA, Geneva 26 (CH)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ZOOM
( 511 ) 34 Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel
sodorható cigarettadohány, bagó, nedves por-alakú 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.

( 111 ) 210.521
( 151 ) 2013.08.13.
( 210 ) M 12 04554
( 220 ) 2012.12.18.
( 732 ) Whirlpool S.A., Brooklin, Sao Paulo (BR)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) EMBRACO POWER IN CHANGE ON
( 511 ) 7 Hermetikus kompresszorok hűtési célokra; alkatrészek, részek, szerelvények és részegységek ezekhez;
légmentesen lezárt egységek és kondenzációs egységek (hűtőberendezésekhez való típusok), alkatrészek, részek,
szerelvények és részegységek ezekhez.
( 111 ) 210.522
( 151 ) 2013.08.13.
( 210 ) M 13 00090
( 220 ) 2013.01.09.
( 732 ) Minya Viktória, Budapest (HU)
( 541 ) HEDONIST
( 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).
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).
25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 210.523
( 151 ) 2013.08.13.
( 210 ) M 13 00093
( 220 ) 2013.01.10.
( 732 ) MAFRACHT Nemzetközi Hajózási, Szálítmányozási és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
(HU)
( 740 ) Dr. M. Tóth Balázs ügyvéd,Dr. M. Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MAHART
( 511 ) 39 Áruk raktározása, áruszállítás, csomagküldemények elosztása, folyami szállítás, futárszolgálat [üzenetek vagy
áruk továbbítására], fuvarozás uszállyal, gépkocsival történő szállítás, hajórakodás, hajózási szolgáltatások,
helyfoglalás szállítássalkapcsolatban, helyfoglalás utazáshoz, helyfoglalás utazással kapcsolatban, információ
szállítással kapcsolatban, információnyújtás tárolással kapcsolatban, kamionos szállítás, komphajón történő
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szállítás, közlekedési információ, látogatások tervezéseturistáknak, levélben megrendelt áruk szállítása, őrzött

értékszállítás, raktározás, tárolás, sétahajó szolgáltatások, szállítás uszállyal, szállítási logisztikai szolgáltatások,
szállítási szolgáltatások, szállítási ügynökség, szállítmányozás,személyszállítás, teheráruk kirakása,
teher(áru)-szállítás, tengeri szállítás, tengeri ügynökség, utasszállítás, ügynökség szállítmányozással
kapcsolatban, vasúti kocsik bérlete, vasúti szállítás, vízi járművek kölcsönzése, vízi járművek tárolása,
vízijárművel történő szállítás, vízi utazások szervezése, vízszolgáltatás.
( 111 ) 210.524
( 151 ) 2013.08.13.
( 210 ) M 13 00294
( 220 ) 2013.02.06.
( 732 ) China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd., Tianhe, Guangzhou (CN)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SHUANGXI
( 511 ) 34 Cigaretták; dohány; dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták, nem gyógyászati használatra; szivartartók;
cigarettaszipkák; hamutartó dohányosoknak; gyufák; öngyújtók dohányosoknak; cigarettaszűrők; cigarettapapír.
( 111 ) 210.525
( 151 ) 2013.08.13.
( 210 ) M 13 00295
( 220 ) 2013.02.06.
( 732 ) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A VIDÁMSÁG ÍZE
( 511 ) 30 Jégkrémek; fagylaltok; fagyasztott cukrászáru.
( 111 ) 210.526
( 151 ) 2013.08.13.
( 210 ) M 13 00490
( 220 ) 2013.02.25.
( 732 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NEO CITRAN COMBO
( 511 ) 5 Gyógyszerészeti készítmények köhögés, megfázás, allergia és influenzás tünetek kezelésére.
A rovat 96 darab közlést tartalmaz.
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