
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  219.659

 ( 151 )  2016.10.24.

 ( 210 )  M 16 01570

 ( 220 )  2016.05.09.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,

 adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek

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

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

 karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  222.404

 ( 151 )  2017.09.04.

 ( 210 )  M 14 03470

 ( 220 )  2014.11.18.

 ( 732 )  Derbéta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Derecske (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gabona készítmények; malomipari termékek; száraz tészták; magasabb tápértékű és vitamin tartalmú száraz

 tészták; fürjtojás felhasználásával készült száraz tészták.

  35    Gabona készítmények, malomipari termékek és száraz tészták kereskedelme.

 ( 111 )  224.384

 ( 151 )  2018.05.04.

 ( 210 )  M 17 01130

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  RUTILUS Pharma Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tomas Czene, Hostice

 ( 541 )  RUTILUS

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati 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; fertőtlenítőszerek; a reprodukciós

 egészségügyi terápiás gyógyszerkészítmények kivételével.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök

mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
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szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.595

 ( 151 )  2018.05.22.

 ( 210 )  M 17 01758

 ( 220 )  2017.05.30.

 ( 732 )  DETKI KEKSZ Édesipari Kft., Halmajugra (HU)

 ( 740 )  Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Paprikás kréker.

 ( 111 )  224.671

 ( 151 )  2018.06.11.

 ( 210 )  M 16 02955

 ( 220 )  2016.09.19.

 ( 732 )  Végh János Vilmos, Hédervár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Áruszállítás; áruk csomagolása és raktározása; ételek házhoz szállításával kapcsolatos szolgáltatások;

bútorszállítás, személyszállítás, betegszállítás, futárszolgálat, járművezetői szolgáltatás, költöztetés, utaskísérés,

 utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); étkezdék; gyorséttermek; önkiszolgáló éttermek.

 ( 111 )  224.714

 ( 151 )  2018.06.13.

 ( 210 )  M 17 02721

 ( 220 )  2017.08.30.

 ( 732 )  Konyári Bettina, Nyírábrány (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek a sport- és szabadidős ruházat kivételével; cipők a sportcipők kivételével; kalapáruk a

 sportfejfedők kivételével.

 35    Sport- és szabadidős ruházat kivételével ruházati termékek és kiegészítők kis-és nagykereskedelme, online
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 kereskedelem, webáruház.

  40    Sport- és szabadidős ruházat kivételével ruhák készítése, gyártása mások számára.

 ( 111 )  225.102

 ( 151 )  2018.07.25.

 ( 210 )  M 18 00416

 ( 220 )  2018.02.12.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 41    Nevelés, szakmai képzés, konferenciák, szimpóziumok, kongresszusok, dijátadó ünnepségek szervezése és

 lebonyolítása, továbbá ezek hagyományos és elektronikus úton történő bemutatása.

 ( 111 )  225.320

 ( 151 )  2018.08.10.

 ( 210 )  M 17 03261

 ( 220 )  2017.10.12.

 ( 732 )  BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Monok Attila, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.321

 ( 151 )  2018.08.10.

 ( 210 )  M 17 02908

 ( 220 )  2017.09.15.

 ( 732 )  Honvéd FC Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovátsné dr. Rech Erika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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); sportoktatás; sportoktatási tárgyú információk; sportoktatási

 vizsgáztatás; sportakadémiák.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.322

 ( 151 )  2018.08.10.

 ( 210 )  M 17 02898

 ( 220 )  2017.09.15.

 ( 732 )  NN Biztosító Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bába Julianna, Budapest

 ( 541 )  runaddict

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (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 szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  225.323

 ( 151 )  2018.08.10.

 ( 210 )  M 17 01641

 ( 220 )  2017.05.12.

 ( 732 )  Tóth Sándor, Tapolca-Diszel (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Alkoholban tartósított gyümölcsök; aludttej; darált mandula; dióféle-alapú kenhető krémek; disznóhús;

disznózsír; étkezési olajok; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; gyümölcsbefőttek; gyümölcs csipsz;

gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép;

gyümölcssaláták; húsok; hús, tartósított; ízesített mogyorók, diók; joghurt; kandírozott (cukrozott)

mogyorók/diók; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kolbász; mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített;

 sajtok; sonka; tej; tejföl; tejszín (tejtermékek); tejtermékek; tojások.

 33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos

kivonatok; almabor; aperitifek; borok; brandy, borpárlat; cseresznyepálinka; gyümölcstartalmú alkoholos italok;

 kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök; szeszes italok.

  43    Hordozható épületek, építmények bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; panziók; vendéglátás.

 ( 111 )  225.324

 ( 151 )  2018.08.10.

 ( 210 )  M 17 04138

 ( 220 )  2017.12.28.

 ( 732 )  Chic Investments sp. z o.o., Ostreszów (PL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 16. szám, 2018.08.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2151



 ( 541 )  VLO

 ( 511 )  34    Elektromos cigaretták; patronok elektromos cigarettákhoz; folyadékok elektromos cigarettákhoz;

dohánypótlókat tartalmazó cigaretták; dohánypótlók; cigaretták; dohány dohánytermékek; cigarettatartók;

 cigarettadobozok.

 ( 111 )  225.325

 ( 151 )  2018.08.10.

 ( 210 )  M 17 03788

 ( 220 )  2017.11.23.

 ( 732 )  MEDIPREDICT Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Kardos, Pető és Törőcsik Társas Ügyvédi Iroda, Szeged

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való

 rendezése.

  41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz].

  42    Elektronikus adattárolás.

  44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; orvosi ellátás.

 ( 111 )  225.326

 ( 151 )  2018.08.10.

 ( 210 )  M 17 03784

 ( 220 )  2017.11.22.

 ( 732 )  Bayer Attila, Pécs (HU)

 ( 541 )  Wery - Take

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  225.327

 ( 151 )  2018.08.10.

 ( 210 )  M 17 03274

 ( 220 )  2017.10.12.

 ( 732 )  Szabó László, Maklár (HU)

 ( 541 )  FLAVITA

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású

 kozmetikumok, nem gyógyhatású hajszeszek.

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;

 fertőtlenítőszerek.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; fagylaltok.

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

 és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  225.328

 ( 151 )  2018.08.10.

 ( 210 )  M 17 03272

 ( 220 )  2017.10.13.

 ( 732 )  Spice Brothers s.r.o., Komárno (SK)

  

( 546 )
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 ( 511 )   30    Fűszerek, só, cukor.

  35    Kereskedelmi ügyletek, fűszer kereskedelem.

 ( 111 )  225.329

 ( 151 )  2018.08.10.

 ( 210 )  M 17 03271

 ( 220 )  2017.10.12.

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  BOON Nap Lánya

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Újságok kiadása; szabadúszó újságírás; magazinok és újságok kölcsönzése; web-es újságok megjelentetése;

újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése;

 magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése.

 ( 111 )  225.330

 ( 151 )  2018.08.10.

 ( 210 )  M 17 03270

 ( 220 )  2017.10.12.

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  Észak Nap Lánya

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Újságok kiadása; szabadúszó újságírás; magazinok és újságok kölcsönzése; web-es újságok megjelentetése;

újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése;

 magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése.

 ( 111 )  225.331

 ( 151 )  2018.08.10.

 ( 210 )  M 17 03269

 ( 220 )  2017.10.12.

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  HAON Nap Lánya

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Újságok kiadása; szabadúszó újságírás; magazinok és újságok kölcsönzése; web-es újságok megjelentetése;

újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése;

 magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése.

 ( 111 )  225.332

 ( 151 )  2018.08.10.

 ( 210 )  M 17 03268

 ( 220 )  2017.10.12.
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 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  Napló Nap Lánya

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Újságok kiadása; szabadúszó újságírás; magazinok és újságok kölcsönzése; web-es újságok megjelentetése;

újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése;

 magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése.

 ( 111 )  225.333

 ( 151 )  2018.08.10.

 ( 210 )  M 17 03267

 ( 220 )  2017.10.12.

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  Kelet Nap Lánya

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Újságok kiadása; szabadúszó újságírás; magazinok és újságok kölcsönzése; web-es újságok megjelentetése;

újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése;

 magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése.

 ( 111 )  225.334

 ( 151 )  2018.08.10.

 ( 210 )  M 17 03266

 ( 220 )  2017.10.12.

 ( 732 )  Inform Média Lapkiadó Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  SZON Nap Lánya

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Újságok kiadása; szabadúszó újságírás; magazinok és újságok kölcsönzése; web-es újságok megjelentetése;

újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése;

 magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése.

 ( 111 )  225.335

 ( 151 )  2018.08.10.

 ( 210 )  M 17 03265

 ( 220 )  2017.10.12.

 ( 732 )  CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
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 szappanok; illatszerek, illóolajok; kozmetikai cikkek; hajmosó szerek.

 5    Fertőtlenítőszerek.

A rovat 23 darab közlést tartalmaz. 
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