Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 2. szám, 2015.01.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 14 01693
( 220 ) 2014.05.28.
( 731 ) Magyar Cementipari Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sztankó Ágnes, Kulcsár és Sztankó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás, marketing- cement, mész, kő és kavicsipar, a beton és adalékszer gyártók és az iparág

arculatának a Szövetségen keresztül a közvélemény felé történő megjelenítése.
37

Építési tárgyú tájékozódás és információk közvetítése a Szövetség tagjai felé.

41

Konferenciák szervezése, szakmai kapcsolatok fejlesztése.

42

Tudományos és műszaki kutatási- fejlesztési szolgáltatások.

( 210 ) M 14 02056
( 220 ) 2014.06.30.
( 731 ) Szecsődi László Péter, Budapest (HU)
( 541 ) IT DOKI
( 511 ) 38

Felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, internetes fórumok biztosítása, számítógép

terminálok közötti összeköttetések, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, videokonferencia
szolgáltatások.
42

Információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépes rendszerek

elemzése, számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring], számítógépes rendszerek tervezése,
számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás, számítógép programok installációja,
számítógép szoftver tanácsadás, számítógép vírusvédelmi szolgáltatások, web oldalak alkotása és fenntartása
mások számára.
( 210 ) M 14 02267
( 220 ) 2014.07.16.
( 731 ) Gerstmayer Krisztina, Visegrád (HU)
( 541 ) IL DOVE PASTA LA MANGIARE
( 511 ) 30

Olaszországból származó durum tészták.

( 210 ) M 14 02412
( 220 ) 2014.07.29.
( 731 ) KEDVES PALACSINTA Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Papp Orsolya Éva, Dr. Papp Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
( 541 ) Kedves Palacsinta
( 511 ) 30
43

Palacsinta, palacsinta torta és palacsintából készült édességek.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 02423
( 220 ) 2014.07.30.
( 731 ) G.L. Pharma Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet, Budapest (HU)
( 541 ) Ferretab
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
M70

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 2. szám, 2015.01.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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).
( 210 ) M 14 02719
( 220 ) 2014.09.08.
( 731 ) CRYPTICON Integrátor, Informatikai, Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Simala Zoltán, Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Adatfeldolgozó készülékek; audiovizuális tanítási eszközök; CD-ROM (kompakt) lemezek; egér-alátétek;

egér [számítógép-periféria]; fejhallgatók; háromdimenziós szemüvegek; hordozható médialejátszók; hordozható
telefonok; interfészek [informatika]; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kompakt lemezek [audio-video];
laptop számítógépek; laptop táskák; laptop tokok; modemek; monitorok [számítógéphardver]; monitorok
[számítógépprogramok]; noteszgépek, notebookok; olvasóegységek [informatika]; optikai adathordozók;
pendrájvok [USB]; számítógép billentyűzetek; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép
memóriák; számítógépperifériák; számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok, rögzített; szoftverek,
rögzített; táblagépek.
( 210 ) M 14 02720
( 220 ) 2014.09.08.
( 731 ) CRYPTICON Integrátor, Informatikai, Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Simala Zoltán, Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) dothub
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó készülékek; audiovizuális tanítási eszközök; CD-ROM (kompakt) lemezek; egér-alátétek;

egér [számítógép-periféria]; fejhallgatók; háromdimenziós szemüvegek; hordozható médialejátszók; hordozható
telefonok; interfészek [informatika]; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kompakt lemezek [audio-video];
laptop számítógépek; laptop táskák; laptop tokok; modemek; monitorok [számítógéphardver]; monitorok
[számítógépprogramok]; noteszgépek, notebookok; olvasóegységek [informatika]; optikai adathordozók;
pendrájvok [USB]; számítógép billentyűzetek; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép
memóriák; számítógépperifériák; számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok, rögzített; szoftverek,
rögzített; táblagépek.
( 210 ) M 14 02721
( 220 ) 2014.09.08.
( 731 ) WORLD STRONG GUARD Korlátolt Felelősségű Társaság, Orosháza (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 17
19

Nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez.
Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható szerkezetek; nem fém burkolatok építési célokra;

mobil épületek, építőelemek nem fémből; szigetelő vakolatok.
35

Építőanyagok, szigetelőanyagok kis- és nagykereskedelmi értékesítése.

37

Építőipari szolgáltatások, szigetelési szolgáltatások [építkezés]; vakolási munkák; festés, mázolás.
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( 210 ) M 14 02730
( 220 ) 2014.09.09.
( 731 ) MegyeExpo Kiállítás és Vásár Szervező Kft., Veszprém (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

35

Kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése.

41

Kulturális tevékenységek, kiállítások szervezése.

( 210 ) M 14 02839
( 220 ) 2014.09.16.
( 731 ) Mocz és Társa Magánerdészet Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%,
Somogyszob (HU)
( 740 ) László Diána, Lenti
( 546 )

( 511 ) 31

Cserjék; erdészeti szaporítóanyag; fatörzsek; fák [növények]; karácsonyfák; növények; nyers fa [anyag];

nyers faanyag, farönk; nyers fakérgek; tenyészállat-állomány.
36

Adóval kapcsolatos becslések; ingatlanok értékbecslése; lábon álló fa értékbecslése.

39

Autóbuszok bérbeadása; személyszállítás.

40

Fakitermelés, fafeldolgozás.

41

Bálok szervezése; erdei iskola szolgáltatásai; fogadások tervezése [szórakoztatás]; játékfelszerelések

bérbeadása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;
sportpályák bérbeadása; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; üdülőtáborok szolgáltatásai
[szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
42

Lábon álló fa minőségbecslése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban.

43

Erdei iskola szolgáltatásai; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; székek,

asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás];
vendéglátóipar.
44

Erdőgazdálkodási szolgáltatások; faiskolai szolgáltatások.

45

Esküvői szertartások tervezése és szervezése.

( 210 ) M 14 02840
( 220 ) 2014.09.16.
( 731 ) Rábayné Füzesséry Anikó 100%, Budapest (HU)
( 541 ) Ficúr
( 511 ) 9

CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.

16

Könyvek, könyvecskék, füzetek.

41

Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, könyvkiadás, filmek gyártása.

( 210 ) M 14 02846
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( 220 ) 2014.09.17.
( 731 ) Qeis Leila, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
5

Illatszerek, kozmetikai-, szépségápolási és tisztálkodási cikkek, illóolajok.
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők; gyógyteák, homeopátiás készítmények, gyógyszernek nem
minősülő gyógyhatású készítmények.
35

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis és

nagykereskedelme, marketing, reklámozás.
( 210 ) M 14 02851
( 220 ) 2014.09.17.
( 731 ) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)
( 541 ) Alibaba
( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 14 02852
( 220 ) 2014.09.17.
( 731 ) Big Bus Tours Limited (a private limited company incorporated in the UK under company number 07524891),
London (GB)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) BIG BUS BUDAPEST
( 511 ) 39

Buszos körutak biztosítása; városnéző szolgáltatások; körutazások biztosítása és intézése; utazásra és

városnézésre vonatkozó turistatájékoztatás és tanácsadói szolgáltatások; buszkölcsönzés, ideértve a
filmforgatásokat és videoreklámokat.
( 210 ) M 14 02853
( 220 ) 2014.09.17.
( 731 ) Hirsch Imre Lajos, Budapest (HU)
( 541 ) BYOB
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 02858
( 220 ) 2014.09.17.
( 731 ) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)
( 541 ) Fregatt
( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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( 210 ) M 14 02966
( 220 ) 2014.09.29.
( 731 ) Sárközy Márk, Budapest (HU)
Olasz Gergely, Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Gépjármű kölcsönzés és ezzel kapcsolatos szolgáltatások.

( 210 ) M 14 02970
( 220 ) 2014.09.30.
( 731 ) SPIVE Pharma Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Méhpempő étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; glükóz táplálék-kiegészítők; étrend- és

táplálék-kiegészítők.
30

Természetes méz; biológiai méz emberi fogyasztásra; propolisz étkezési célra; cukor, természetes

édesítőszerek, édes bevonatok és töltelékek, méhészeti termékek; glükóz étkezési célokra.
39

Csomagolás és raktározás; terjesztési szolgáltatások.

( 210 ) M 14 02986
( 220 ) 2014.10.01.
( 731 ) dr. Kézdi Andrea Ilona, Budapest (HU)
( 541 ) lélekáramlás
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 02987
( 220 ) 2014.10.01.
( 731 ) dr. Kézdi Andrea Ilona, Budapest (HU)
( 541 ) Spirit Flow
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 03245
( 220 ) 2014.10.28.
( 731 ) Fitti Sport Shop Kft., Gödöllő (HU)
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( 541 ) Fitti Sport
( 511 ) 25
28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)(konditermi felszerelés;
fitnesz gépek; masszírozó gépek; szobai és utcai kerékpárok; súlyzók; sátrak és túrafelszerelések; teniszütők;
sílécek; sífelszerelések; labdák; rollerek; görkorcsolyák).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)(sportszer és sportruházat értékesítés; sportszer és
sportruházat importja; sportszer és sportruházat exportja; sportszer marketing; sportszer kis és
nagykereskedelem).
( 210 ) M 14 03258
( 220 ) 2014.10.29.
( 731 ) CV. Bumi Waras, Bandar Lampung, Lampung (ID)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Margarin; étkezési olaj; növényi zsír.

( 210 ) M 14 03259
( 220 ) 2014.10.29.
( 731 ) EXAKT Vodka Holding AG, Wien (AT)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) EXAKT VODKA
( 511 ) 33

Vodka; ízesített vodka; vodkaalapú italok; vodkatartalmú italok.

( 210 ) M 14 03689
( 220 ) 2014.12.04.
( 731 ) Interdairy Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sedlák Beáta, Dr. Sedlák Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

Spanyolországból származó szalámi, sonka.

( 210 ) M 14 03697
( 220 ) 2014.12.04.
( 731 ) Attraction Performances Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Zenés és/vagy színházi vagy színpadi előadásokat tartalmazó, hang- és/vagy video anyagok tárolására és

lejátszására szolgáló műsoros adathordozók, nevezetesen zenés és/vagy színházi vagy színpadi előadásokat
tartalmazó hangkazetták, videokazetták, hanglemezek, videolemezek, kompaktlemezek (audio-video), digitális
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sokoldalú lemezek, digitális videolemezek (DVD-k), interaktív kompaktlemezek, hajlékonylemezek,

bakelitlemezek, hangszalagok, videoszalagok, mozifilmek; tartók audio- és videokazetták és -lemezek tárolására;
napszemüvegek és napszemüvegtokok; dekoratív mágnesek; szórakoztató szoftverek, nevezetesen interaktív
multimédiás számítógépes szoftverek, oktató szoftverek, interaktív multimédiás számítógépes játékszoftverek,
CD-ROM-on és más csak olvasható formában rögzített multimédiás oktató szoftverek a zene, dráma és varieté
területén; mágnesesen kódolt terhelőkártyák nyilvános telefonokhoz használva; kerékpársisak; távcsövek
(binokuláris-); zenés hang- és videofelvételek; letölthető hang-, zenei és videófelvételek; egérpadok; biztonsági
kötelek.
16

Papíráruk, nevezetesen cirkuszi és művészeti magazinok, brosúrák, ajándék műsorfüzetek, fényképek,

könyvek és emlékkönyvek, poszterek, litográfiák, naptárak, naplók, jegyzettömbök, matricák, lehúzóképek,
dísztetoválások, papírzászlók, zászlók/lobogók, színezőkönyvek, festő- és színezőkészletek gyermekeknek, tréfás
könyvek/vicclapok, kottafüzetek, emlékkönyvek, címregiszterek, könyvjelzők, fényképalbumok, határidőnaplók,
gyűrűs/kivehető betétlapos irattartók/-rendezők, ajándékcsomagoló papír; levélbontó kések; papír és műanyag
bevásárlótáskák, csomagolótáskák, mikrohullámú sütéshez való táskák, szemeteszsákok, általános célú táskák,
bevásárlótáskák, uzsonnazacskók, reklámtáskák; újrahasználható műanyag bevásárlószatyrok; szövet
ajándékzacskók; írószerek/papíráruk; bekeretezett képek; tollak; ceruzák; íróasztal szettek; toll- és
ceruzakészletek; gumiszalagok; nem mágnesesen kódolt betéti kártyák nyilvános telefonokban történő
használatra; zenéhez kapcsolódó nyomtatott kiadványok, könyvtámaszok; ceruza tartók, tokok; üvegből készült
levélnehezékek; üdvözlőlapok, postai levelezőlapok; notesz kártyák; képek; naptárak; noteszek; jegyzettömbök.
25

Ruházati cikkek, viseletek és tartozékok, név szerint ingek, edzőmezek, pólók, gyapjútrikók, szvetterek,

kardigánok, ujjatlan felsők, nyakpántos felsők, nadrágok, tréningnadrágok, rövidnadrágok, ingvállak; női és férfi
alsóneműk, nevezetesen alsónadrágok, bugyik, boxeralsók, fiú alsók, tangák, melltartók, bodyk, harisnyatartós
fűzők, testharisnyák, fűzők, kombinék, harisnyatartós csípőfűzők, szarongok, fecskenadrágok; hálóruhák,
nevezetesen fürdőköpenyek, hálóingek, pizsamák, hálóköntösök; kimonók; kabátok, zakók, dzsekik, széldzsekik,
mellények, kosztümök, szoknyák, blúzok, kezeslábasok, úszóruhák; eső elleni viselet, név szerint esőkabátok,
esősapkák, esőcsizmák és esőköpenyek; nyakkendők, selyem nyakkendők, övek, sálak; lábravalók, név szerint
cipők, csizmák, zoknik és harisnyák; fejfedők, név szerint kalapok, sapkák és kis kerek sapkák; kötények;
jelmezek.
28

Játékok, játékszerek és játszóeszközök, nevezetesen zsonglőrlabdák, zsonglőrtányérok, zsonglőrbotok,

diabolók, virággá alakuló botok, bűvészpálcák, bűvészsálak, ugrókötelek, kirakók, térbeli kirakók, térbeli
műanyag diákhoz való kirakónézők, esőbotok, játékkártyák, búgócsigák, játék mobilok, röptetős játékok, játék
babák és kiegészítőik, mechanikus akciójátékok, golflabdák, szappanbuborék-fújók, játéksárkányok, labdák;
társasjátékok; karácsonyfadíszek; álarcok és álarcosbáli álarcok; játék babák; bohócorrok és játék babák,
játékfelszerelések, go készletek, japánsakk készletek, dobókockák, ostábla, kockajátékok, sakk-készletek,
dámajátékok, dominójátékok, mahjong játékok, biliárdkészletek.
41

Szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen művészi tevékenységekkel, komikus tevékenységekkel,

koreográfiával és/vagy tánccal kapcsolatos, zenébe és/vagy dalba rendezett színházi előadások kitalálása,
készítése, létrehozása és bemutatása; audiovizuális alkotások, nevezetesen televízió műsorok, rádióműsorok,
mozifilmek és videokazetták kitalálása, megalkotása, létrehozása és bemutatása; műsoros színpadielőadások
létrehozása CD-ROM-on rögzített multimédiás felvételek formájában, számítógépen CD-ROM-formátumban
megtekinthető videó vagy hasonló videoszalag formájában.
A rovat 25 darab közlést tartalmaz.
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