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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 206.211
( 151 ) 2012.05.08.
( 210 ) M 06 03437
( 220 ) 2006.10.18.
( 732 ) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KEXTRÉM
( 511 ) 30 Csokoládétermékek.
( 111 ) 206.268
( 151 ) 2012.05.16.
( 210 ) M 10 01643
( 220 ) 2010.05.26.
( 732 ) UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AMO
( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
szappanok; illatszerek, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5 Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
( 111 ) 206.318
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 02900
( 220 ) 2011.09.13.
( 732 ) Bunge Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karsai Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SINGLE
( 511 ) 29 Étkezési olajok és zsírok, különösen margarin; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához, olajok és
zsírok táplálkozási használatra, margarin, vaj, vajkrém, mogyoróvaj, kakaóvaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kókuszolaj,
étkezési repceolaj, pálmamagolaj (táplálkozási használatra), étkezési csontolaj, szezámolaj, olívaolaj, étkezési
napraforgóolaj, zsírtartalmú keverékek kenyérre.
30 Majonéz, salátaöntetek, szószok, mustár, ecet és más fűszeres mártások, aromák illóolajok kivételével, aromás
készítmények élelmezéshez, fűszerek.
( 111 ) 206.552
( 151 ) 2012.06.18.
( 210 ) M 12 00424
( 220 ) 2012.02.10.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) EGIRAMLON
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 206.626
( 151 ) 2012.06.27.
( 210 ) M 11 02006
( 220 ) 2011.06.24.
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( 732 ) Multiplatform Média Kft., Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 38 Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; fórumok biztosítása az interneten;
hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; rádióadás; számítógép terminálok közötti
összeköttetések; távkonferenciaszolgáltatások; távközlési beszélgetésterelő és összeköttetési szolgáltatások;
televíziós műsorszórás; tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján];
üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetekküldése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; elektronikus könyvek és
folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek szervezés és
lebonyolítása; klubszolgáltatások[szórakoztatás vagy oktatás]; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások];
oktatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes
hálózatból; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiósszórakoztatás; show-műsorok; szabadidős
szolgáltatások nyújtása; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú
-); televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmgyártás;éjszakai klubok;
élő előadások bemutatása; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok
átalakítása fizikai médiumbólelektronikus médiumba; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; számítógép
programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép programok
sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes rendszerektervezése; számítógépprogramok
kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése.
( 111 ) 206.628
( 151 ) 2012.06.27.
( 210 ) M 11 03208
( 220 ) 2011.10.11.
( 732 ) CJ Corporation, Seoul (KR)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29 Babkonzerv; feldolgozott zöldség készítmények; feldolgozott ginseng; Kimchi (koreai fűszeres
savanyúkáposzta); sózott retek; gyümölcs zselé; feldolgozott gesztenye; gyümölcs (konzerv); feldolgozott
gyümölcs termékek; levesek; tofu; sertéshús;feldolgozott hús; húskonzerv; kolbász; tojás; tejsav tartalmú italok;
vaj; szójababolaj; étkezési olajok és zsírok; szezámolaj (étkezési célokra); tenger gyümölcsei konzerv formában;
füstölt vagy pirított halpogácsa; feldolgozott algakészítmények;pirított tengeri saláta.
( 111 ) 206.629
( 151 ) 2012.06.27.
( 210 ) M 11 03215
( 220 ) 2011.10.11.
( 732 ) Horváth Tiborné, Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) BUXA-HANGSZER
( 511 ) 9 Hang- és fénytechnika; hangok rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, különösen hangosító
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eszközök és rendszerek, hangszórók, hangláda, erősítő rendszerek, keverőpultok, mikrofonegységek, és mindezek

alkatrészei és tartozékai.
15 Hangszerek, mechanikus, elektromos, elektronikus és akusztikus hangszerek, illetve billentyűs, pengetős,
vonós, ütős, fúvós, ritmus hangszerek, továbbá alkatrészei és tartozékai.
( 111 ) 206.630
( 151 ) 2012.06.27.
( 210 ) M 11 03522
( 220 ) 2011.11.08.
( 732 ) Debreceni Csoport Húsipari Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Ary Petronella, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 16 Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok amelyek nem tartoznak
más osztályba.
29 Kolbász, kolbászfélék.
( 111 ) 206.631
( 151 ) 2012.06.27.
( 210 ) M 11 03530
( 220 ) 2011.11.08.
( 732 ) Sailforyou Kft., Balatonfüred (HU)
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámügynökségek és szolgáltatások szolgáltatásai.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
43 Vendéglátás.
( 111 ) 206.632
( 151 ) 2012.06.27.
( 210 ) M 11 03691
( 220 ) 2011.11.21.
( 732 ) Illés Csók és Társa Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
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( 511 ) 10 Meleg levegővel működő gyógyászati készülékek; pumpák gyógyászati használatra; testüregek tisztítására

szolgáló készülék; orrváladék eltávolító készülék.
( 111 ) 206.633
( 151 ) 2012.06.28.
( 210 ) M 11 03719
( 220 ) 2011.11.22.
( 732 ) CompLex Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivő, PATENDER KFT., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru/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, s ezekkel kapcsolatos
on-line szolgáltatások is.
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 valamennyiáru/szolgáltatás).
( 111 ) 206.634
( 151 ) 2012.06.28.
( 210 ) M 12 00589
( 220 ) 2012.02.24.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) HIPOREN
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 206.635
( 151 ) 2012.06.28.
( 210 ) M 12 00590
( 220 ) 2012.02.24.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) RENEX
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények, kivéve optalmikus, okuláris és egyéb szemészeti készítmények.
( 111 ) 206.636
( 151 ) 2012.06.28.
( 210 ) M 12 00591
( 220 ) 2012.02.24.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) RENINORM
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 206.664
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( 151 ) 2012.07.02.
( 210 ) M 11 03910
( 220 ) 2011.12.09.
( 732 ) Parma Produkt Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Patikárium
( 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; diétás
anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek). (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
áru)
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,
péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég. (azosztály 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 valamennyiszolgáltatás)
( 111 ) 206.665
( 151 ) 2012.07.03.
( 210 ) M 11 03217
( 220 ) 2011.10.12.
( 732 ) Goodwill Pharma Orvos és Gyógyszertudományi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Juhász János, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) COGNIT
( 511 ) 5 Gyógyszerészeti készítmények, kivéve a hemofília megelőzésére és kezelésére szolgáló készítményeket;
állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati
használatra, bébiételek; tapaszok,kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok;
fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek),
gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 206.669
( 151 ) 2012.07.03.
( 210 ) M 11 03365
( 220 ) 2011.10.20.
( 732 ) Groupama Garancia Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ruszthy Dániel, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen;
reklámozás és/vagy hirdetés, például szóró-ajándékozás formájában, különösen esernyők, zászlók,
ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyébhordozón, pédául plakátok, levelek, szórólapok filmek
formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és
ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, pl teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül,hirdetések elektronikus
formában távközlési úton pl telefonon, mobil telefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; pénzügyi és biztosítási szolgáltatások általában, befektetések kezelése,
alapítványok pénzügyi kezelése; biztosítási ügynöki alkuszi tevékenység; interneten és távközlési hálózatokon
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keresztül nyújtott biztosításiszolgáltatások, tájékoztatás és tanácsadás biztosítások és pénzügyek tárgyában

telefonon és Interneten keresztül is, biztosítási szolgáltatások, utasbiztosítások, felelősségbiztosítások,
önkormányzati biztosítások, életbiztosítások, balesetbiztosítások,törlesztési biztosítások, vállalkozói és
vállakozási biztosítások, szakmai biztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakásingatlan és építkezési
biztosítások, műtárgy- és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; sport- és kulturálistevékenységek
szponzorálása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi, biztosítási és
szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;
sport- és kulturálistevékenységek szervezése, lebonyolítása.
( 111 ) 206.671
( 151 ) 2012.07.03.
( 210 ) M 11 03521
( 220 ) 2011.11.08.
( 732 ) Reanal-Ker Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Zoltán József, Budapest
( 546 )
( 511 ) 1 Ipari, tudományos, mezőgazdasági, kertészeti területen alkalmazott vegyi termékek.
5 Gyógyszerészeti, orvosi célra szolgáló készítmények, állategészségügyi termékek, fertőtlenítőszerek; kártékony
állatok és növények irtására szolgáló készítmények.
9 Tudományos célra szolgáló, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti),
életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,hanglemezek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok , műszemek és műfogak;
ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
áru/szolgáltatás).
( 111 ) 206.675
( 151 ) 2012.07.03.
( 210 ) M 11 03694
( 220 ) 2011.11.21.
( 732 ) Szabó Zsolt, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Deénes Sándor,Dr. Deénes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 8 Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; kéziszerszámok hidraulikus rásegítéssel.
9 Villamos mérő-, jelző-, ellemőrző (felügyeleti berendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;
kismegszakítók; csengők;mágneskapcsolók; biztosító aljzatok és betétek; elosztódobozok; csatlakozó szekrények;
tokozott nyomógomb kapcsolók; fogyasztásmérők; kapcsolóórák; időkapcsolók; jelzőlámpák; tápegységek;
transzformátorok; sorozatkapcsok; érvéghüvelyek; kábelsaruk; iparikézikapcsolók; LED kijelző panelek.
11 Világítóberendezések; fényforrások; lámpatestek; csillárok.
( 111 ) 206.676
( 151 ) 2012.07.03.
( 210 ) M 11 03699
( 220 ) 2011.11.22.
( 732 ) HOR-KOLL Kft., Várpalota (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 16 Papír, és ezen anyagból készült termékek, wc papír, szalvéta, kéztörlő.
( 111 ) 206.678
( 151 ) 2012.07.06.
( 210 ) M 11 02658
( 220 ) 2002.11.27.
( 732 ) Apivita S.A., Athens GR-14452 (GR)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3 Kozmetikai fogyasztó készítmények, kozmetikumok, kozmetikai krémek, bőrfehérítő krémek, aromás
illóolajok, kozmetikai készítmények fürdés és tusolás céljára, borotválkozás utáni bőrápoló arcvizek, mandulatej
kozmetikai célokra, mandulaolaj, mandulaolajtartalmú szappan, illóolaj kivonatok, illóolajok, virágkivonatok
(parfümök), kölnivizek, kozmetikumok a szem kikészítésére, kozmetikai ceruzák, termékek az arc kikészítésére,
termékek napozásra és nap elleni védelemre, szépségmaszkok, bőrösszehúzó szerekkozmetikai célokra,
fertőtlenítő szappan, lehelet frissítő sprayk, fogkrémek, fog fényesítők, fog tisztító készítmények, egészségügyi
lemosó tejek, kozmetikai eszközök, vatta rudacskák és vatta pamacsok kozmetikai célokra, dezodoráló
szappanok, folyékonyszappanok, gyógysamponok, dezodorok emberi használatra, szőrtelenítők, szőrtelenítő
készítmények, kozmetikai festékek, sminkelésre használt termékek, kozmetikai termékek a bőrfelület
egészségéért, smink púderek, ajakvédő kozmetikai termékek, hajápolótermékek, egészségügyi hintőpor.
( 111 ) 206.679
( 151 ) 2012.07.06.
( 210 ) M 10 02635
( 220 ) 2010.09.01.
( 732 ) FM1 Kommunikációs Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dávid Társas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Neo FM. Minden nap rólad szól.
( 511 ) 35 Rádiós reklámozás, online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton.
38 Rádióadás.
( 111 ) 206.686
( 151 ) 2012.07.16.
( 210 ) M 11 04142
( 220 ) 2011.12.23.
( 732 ) GÁL és GÁL Faipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Kimle (HU)
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 14. szám, 2012.07.30.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 206.687
( 151 ) 2012.07.16.
( 210 ) M 10 01725
( 220 ) 2010.05.31.
( 732 ) MediaVault Hungary Adatbiztonsági Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pozderka Gábor ügyvéd,Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Adatpáncélterem
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 206.688
( 151 ) 2012.07.16.
( 210 ) M 11 03647
( 220 ) 2011.11.17.
( 732 ) PARTNER IN PET FOOD HUNGÁRIA KFT., Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 31 Ehető rágcsálnivalók állatoknak; kutyaeledelek; táplálék kedvtelésből tartott állatoknak; táplálékok állatoknak.

A rovat 25 darab közlést tartalmaz.
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