Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 8. szám, 2015.04.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 14 02016
( 220 ) 2012.08.13.
( 731 ) Weetabix Limited, Kettering, Northants. (GB)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ALPEN
( 511 ) 29

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

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

Gabonakészítmények emberi fogyasztásra.

32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 14 02710
( 220 ) 2014.09.05.
( 731 ) Maraton Lapcsoport - Multivizió Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 740 ) dr. Kálmán Márton, Budapest
( 541 ) Helyi Polgár
( 511 ) 16

Papír, karton, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, nyomdabetűk,

klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

41

Könyvkiadás.

( 210 ) M 14 02913
( 220 ) 2014.09.23.
( 731 ) AJG Agrogép Jármű- és Gépgyártó Kft., Nyírtelek (HU)
( 740 ) Kiss Sára Judit, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
( 541 ) DETK
( 511 ) 6
7
12

Lakatosipari termékek; építmények acélból, fémépítmények, hordozható építmények fémből.
Nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök; mezőgazdasági gépek.
Járművek; szárazföldi közlekedési eszközök; pótkocsik, utánfutók [járművek], tartálykocsik,

járműfelépítmények.
( 210 ) M 14 02916
( 220 ) 2014.09.24.
( 731 ) Agria Játékok Nonprofit Kft., Nagytálya (HU)
( 541 ) HAGYOMÁNYŐRZŐ ÚJÉVI KONCERT AZ EGRI GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZBAN JANUÁR
ELSEJÉN
( 511 ) 41

Szórakoztatás, kulturális tevékenység.

( 210 ) M 14 03012
( 220 ) 2014.10.01.
( 731 ) Fehérvár Infó Reklám Lap és Könyvkiadó Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Kálmán Márton, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, nyomdabetűk,
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klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

41

Könyvkiadás.

( 210 ) M 14 03057
( 220 ) 2014.10.06.
( 731 ) Palásti József, Kunszállás (HU)
( 740 ) dr. Sándor Péter, Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Lisztek és más gabonakészítmények, péksütemények és cukrászsütemények, szendvicsek.

( 210 ) M 14 03058
( 220 ) 2014.10.06.
( 731 ) Palásti József, Kunszállás (HU)
( 740 ) dr. Sándor Péter, Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Lisztek és más gabonakészítmények, péksütemények és cukrászsütemények, szendvicsek.

( 210 ) M 14 03211
( 220 ) 2014.10.22.
( 731 ) Ferenczi Ádám, Tatabánya, Dózsakert (HU)
( 740 ) Korom Csilla, Győr
( 546 )

( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
Reklámozás; online reklám; hirdetési szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; online kereskedelmi

szolgáltatások áruk és szolgáltatások mások által számítógépes hálózaton keresztüli értékesítésének
elősegítéséhez, valamint az eladók áruira és szolgáltatásaira, az eladók áruinak és szolgáltatásainak értékére és
árára, a vevők és eladók teljesítményére és szolgáltatásaira, kereskedelmi ügyletek, interneten keresztül,
megrendelések feldolgozása; segítségnyújtás az áruk és szolgáltatások vásárlása és beszerzése területén.
41

Elektronikus magazinok kiadása, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése, nem letölthető

általános témájú magazinok online rendelkezésre bocsátása, újságokkal, magazinokkal, fényképekkel és képekkel
kapcsolatos elektronikus könyvtári szolgáltatások biztosítása online számítógépes hálózat útján.
( 210 ) M 14 03255
( 220 ) 2014.10.28.
( 731 ) Duomax Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

( 541 ) VAPOREX
( 511 ) 1

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

műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló
készítmények; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.
19

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

készült hordozható szerkezetek.
( 210 ) M 14 03260
( 220 ) 2014.10.29.
( 731 ) Jobb Veled a Világ Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
41

Kereskedelmi ügyletek élelmiszerekkel, illatszerekkel, és háztartási cikkekkel kapcsolatban.
Oktatás; levelező oktatás, távoktatás; önismereti tanfolyamok [oktatás]; oktatási anyagok terjesztése;

oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási anyagok kiadása; könyvkiadás; mágneses vagy optikai adathordozón
tárolt anyagok kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, publikálása (nem letölthető); CD
kiadás.
45

Személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások lelki tanácsadással kapcsolatban; társadalmi jellegű

szolgáltatások személyiségfejlesztéssel kapcsolatban.
( 210 ) M 14 03338
( 220 ) 2014.11.05.
( 731 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Edina Mária, Budapest
( 541 ) Jegyzóna
( 511 ) 9
35

Fénycsövek reklámcélokra; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; világító jelek.
Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

Filmgyártás; szabadidős szolgáltatások; szórakoztatás; szerencsejátékok; televíziós szórakoztatás;

show-műsorok; sorsjátékok lebonyolítása; rádiós szórakoztatás; rádió- és televízió-programok készítése;
versenyek szervezése, rendezése.
( 210 ) M 14 03552
( 220 ) 2014.11.24.
( 731 ) Hunttrophy Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Kerekes Gábor, Budapest
( 541 ) Hungarian Big Five
( 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).

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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03584
( 220 ) 2014.11.25.
( 731 ) Parma Produkt Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Mányoki Noémi, Budapest

( 546 )

( 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 valamennyi áru).
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03611
( 220 ) 2014.11.27.
( 731 ) Artifex Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) METSZET
( 511 ) 16

Folyóiratok; magazinok; könyvek, könyvkötészeti anyagok; nyomdaipari termékek; újságok; tanítási és

oktatási anyagok (készülékek kivételével).
41

Folyóiratok és könyvek elektronikus online kiadása, publikálása; nevelés; szakmai képzés, építészeti

szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek.
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások.

( 210 ) M 14 03612
( 220 ) 2014.11.27.
( 731 ) Continent Kft., Budapest (HU)
( 541 ) TEMSTER
( 511 ) 25

Ruházati termékek.

( 210 ) M 14 03614
( 220 ) 2014.11.27.
( 731 ) MI Foundation Limited, Grand Kayman (KY)
( 740 ) Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
38

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

( 210 ) M 14 03615
( 220 ) 2014.11.27.
( 731 ) MI Foundation Limited, Grand Kayman (KY)
( 740 ) Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Újság.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 14 03618
( 220 ) 2014.11.27.
( 731 ) Spitzer Gyöngyi, Budakalász (HU)
( 541 ) MAMAGÉSA
( 511 ) 35

Ajándéktárgyak forgalmazása.

41

Előadóművészek szolgáltatásai, nevelés.

43

Vendéglátás, étterem, önkiszolgáló, szociális étkeztetés.

( 210 ) M 14 03624
( 220 ) 2014.11.28.
( 731 ) Lendér-Király Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balczó Gábor, Budapest
( 541 ) infotudatos
( 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).
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03729
( 220 ) 2014.12.08.
( 731 ) Kurucz-Pakó Helga 50%, Veresegyház (HU)
Szekér Zoltán 50%, Balatonalmádi (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).
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Távközlés (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).
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03775
( 220 ) 2014.12.15.
( 731 ) TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)
( 740 ) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Sajtok, ömlesztett sajtok, sajttermékek.

( 210 ) M 14 03776
( 220 ) 2014.12.15.
( 731 ) TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)
( 740 ) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Sajtok, ömlesztett sajtok, sajttermékek.

( 210 ) M 14 03818
( 220 ) 2014.12.17.
( 731 ) Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) REZAKRIL
( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; alapozók; rozsdagátló és fakonzerváló szerek, festék oldószerek.

( 210 ) M 15 00001
( 220 ) 2015.01.01.
( 731 ) dr. Steier József, Budapest (HU)
( 740 ) Sághelyi György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.
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( 210 ) M 15 00091
( 220 ) 2015.01.15.
( 731 ) LIDL Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
( 740 ) Dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Baromfi és baromfi termékek; friss baromfi.

( 210 ) M 15 00176
( 220 ) 2015.01.21.
( 731 ) Doroszlay László, Üröm (HU)
Doroszlay Yvette, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jakucs Zoltán, Jakucs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Napellenzők, lencsevédő ernyők, napszemüvegek, optikai cikkek, optikai lencsék, optikai üvegek,

szemellenzők, szemvédőernyők, szemlencsék, okulárok, szemlencsét tartalmazó műszerek, szemüvegek (optika),
szemüvegkeretek, szemüveglencse üvegjei, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok.
18

Kiránduló táskák, hátizsákok, övtáskák, csípőtáskák, zsák alakú iskolatáskák, puhakemény fedelű útitáskák,

poggyász zsákok, bélelt, párnázott táskák, kézitáskák, bőröndök, esernyők, pénztárcák, irattáskák, iskolatáskák,
kulcstartó, oldaltáska, strandtáska, bőrpénztárca, bőr övek, bőr táskák.
25

Alsónadrágok, cipők, dzsekik, egyenruhák, elasztikus (sztreccs) nadrágok, facipők, fejfedők, felsőkabátok,

felöltők, felsőruházat, fülvédők, fürdőköpenyek, fürdőnadrágok, úszónadrágok, fürdőpapucsok, fürdőruhák,
fürdősapkák, fürdőszandálok, fürdőcipők, fűzős bakancsok, harisnyanadrágok, hurkolt/kötöttáruk, ingek,
izzadságfelszívó alsóneműk, kabátok, kalapok, kerékpáros öltözék, kesztyűk, kezeslábasok (felsőruházat),
kötöttáruk, labbelik, magasszárú lábbelik, melegítők, szvetterek, mellények, melltartók, nadrágok, női ruhák,
övek, papucsok, pólók, pulóverek, sapkák, sálak, síbakancsok, sícipők, síkesztyűk, sportcipők, strandlábbelik,
strandruhák, szemellenzők (sapkán), szoknyák, térdnadrágok, tornaruházat, vízhatlan ruházat, zoknik.
( 210 ) M 15 00275
( 220 ) 2015.01.30.
( 731 ) Columbus Értékesítő Kft., Nagytarcsa (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Légkondicionálók; klímaberendezések; klímatechnikai berendezések; klímaszekrények; hőszivattyúk;

napkollektorok [fűtés].
( 210 ) M 15 00276
( 220 ) 2015.01.30.
( 731 ) Columbus Értékesítő Kft., Nagytarcsa (HU)
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( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 546 )

( 511 ) 11

Légkondicionálók; klímaberendezések; klímatechnikai berendezések; klímaszekrények; hőszivattyúk;

napkollektorok [fűtés].
( 210 ) M 15 00371
( 220 ) 2015.02.11.
( 731 ) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein (DE)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VIVAT
( 511 ) 5

Kártékony állatok elpusztítására és irtására szolgáló készítmények; rovarirtó szerek, inszekticidek; gombaölő

szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), rovarirtó szerek.
( 210 ) M 15 00657
( 220 ) 2015.03.04.
( 731 ) Minus Sport Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikai cikkek, kozmetikai szerek, izzadás elleni spray-k, frissítő spray-k, sportolási célú izzadás elleni

spray-k, sportolási célú frissítő spray-k, hűtőspray-k, sportolási célú hűtőspray-k, mellkas és végtag hűtőspray-k;
mindezekhez való tokok és tartótokok, valamint ezek tartozékai és alkatrészei.
5

Egészségügyi termékek, hűtőspray-k gyógyászati használatra, izzadás elleni szerek és készítmények,

lemosószerek egészségügyi használatra; mindezekhez való tokok és tartótokok, valamint ezek tartozékai és
alkatrészei.
9

Informatikai alkalmazások, szoftverek, multimédiás programok, letölthető számítógépes

szoftveralkalmazások, rögzített számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető számítógép programok, rögzített
számítógép programok, sportcélú és egészségügyi számítógépes szoftvertermékek és alkalmazások; ilyen
szoftvereket és alkalmazásokat tartalmazó adattárolók, hordozható számítógépes eszközök, mobiltelefonok.
41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; multimédiás anyagok készítése; oktatás, tanácsadás,

coaching, edzéstervezés a sport területén; edzői szolgáltatások; egészségvédő és szabadidős tevékenységek és
szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus publikációk, sportversenyek és sportesemények rendezése,
testnevelési szolgáltatások.
A rovat 30 darab közlést tartalmaz.
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