
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 16 02516

 ( 220 ) 2016.08.02.

 ( 731 )  Balogh Zoltán Barna, Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Keresztúrí Mónika Judit, Szombathely

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Óra-, ékszer kis- és nagykereskedelme.

  37    Óra ékszer készítése.

 ( 210 ) M 16 02818

 ( 220 ) 2016.09.02.

 ( 731 )  Hüperion Kft., Nyíregyháza-Oros (HU)

 ( 740 )  Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Netkazán

 ( 511 )  11    Fűtőkazánok; fütőkazánok csövei, fűtőkazánok tűzcsövei, fűtőkészülékek, elektromos; fűtőszálak,

elektromos; fűtőtestek, fűtőelemek, fűtőtestek; gázkazánok, gázbojlerek, kályhák [fűtőberendezések], kályhák

[fűtőkészülékek], hőszigetelt tartályok, forróvíztartályok, klímaberendezések, vízmelegítők [készülékek];

radiátorok, elektromos; radiátorok [fűtés], radiátorok központi fűtéshez; kandallók; füstcsatornák, tűzcsatornák

 kéményeknél.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, azon belül pedig:

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi vagy

 reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.

 ( 210 ) M 16 03181

 ( 220 ) 2016.10.06.

 ( 731 )  Nők a Tudományban Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Árva Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 ) Lányok napja

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 16 03242

 ( 220 ) 2016.10.11.

 ( 731 )  ads Interactive Network Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Tésa (HU)

 ( 740 )  Dr. Kapiller Imre, Budapest

 ( 541 ) nb2.hu

 ( 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).

 41    On-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; riporteri szolgáltatások; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line kiadása; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fotóriportok készítése; szövegek kiadása

 [kivéve reklámszövegek].
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 ( 210 ) M 16 03243

 ( 220 ) 2016.10.11.

 ( 731 )  ads Interactive Network Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Tésa (HU)

 ( 740 )  Dr. Kapiller Imre, Budapest

 ( 541 ) nb3.hu

 ( 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).

 41    On-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; riporteri szolgáltatások; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line kiadása; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fotóriportok készítése; szövegek kiadása

 [kivéve reklámszövegek].

 ( 210 ) M 16 03275

 ( 220 ) 2016.10.13.

 ( 731 )  ShrinkTech Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Csalló Ügyvédi Iroda, Dr. Csalló Krisztina ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) mipolán

 ( 511 )   17    Sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

 ( 210 ) M 16 03317

 ( 220 ) 2016.10.19.

 ( 731 )  Matyasovszky-Zsolnay Zsófia Márta 50%, Budapest (HU)

 Dr. Matyasovszky-Zsolnay Viktor Tibor 50%, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis M. Tamás Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PLUTONYT

 ( 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).

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03487

 ( 220 ) 2016.11.07.

 ( 731 )  Újbudai Judo Sportegyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kozma András ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Budai Judo Akadémia

 ( 511 )  41    Akadémiák (oktatás), sportlétesítmények üzemeltetése, táboroztatás, sportversenyek rendezése, testnevelés,

 tornatanítás.

 ( 210 ) M 16 03546

 ( 220 ) 2016.11.11.

 ( 731 )  Vectra-Line Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton; papíráruk és irodaszerek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek

számára és rajzeszközök, ecsetek, festékkészletek, festékkeverő csészék; tanítási és oktatási anyagok,
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iskolaszerek, körzők, füzetek, modellező anyagok, pasztellek, kréták; írószerek (golyóstollak, ceruzák);

gemkapocs, iratgyűjtók, dossziék, irattartók, iratkapcsok, írószerek, írólapok, javítószalagok; radírgumik,

ragasztók irodai és otthoni célokra, ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; szövegkiemelők; toll- és

 ceruzatartók; tűzőgépek; vonalzók.

 ( 210 ) M 16 03559

 ( 220 ) 2016.11.14.

 ( 731 )  Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 ) Budapest Mikrohitel

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Coaching/tréning; konferenciák szervezése, lebonyolítása; mentorálás.

 ( 210 ) M 16 03624

 ( 220 ) 2016.11.18.

 ( 731 )  Niscar Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 ) NISSAN BUDAPEST

 ( 511 )   12    Gépjárművek; gépkocsik; személy gépjárművek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; új- és használtautó kereskedelem,kereskedelmi adminisztráció; flotta adminisztráció; flottakezelés,

 információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; útnyilvántartás.

 37    Járművek karbantartása; járművek tisztítása; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás];

gépkocsik karbantartása és javítása; gépjármű akkumulátorok töltése; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok

(újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; segítségnyújtás elromlott járművekhez [javítás];

 járműfényezés; karosszéria javítás; járművek rozsda elleni kezelése.

 39    Autóbérlés; járművek kölcsönzése; gépkocsi-tetőcsomagtartók kölcsönzése; segítségnyújtás elromlott

 járművekhez [vontatás]; navigációs rendszerek bérbeadása.

 ( 210 ) M 16 03685

 ( 220 ) 2016.11.23.

 ( 731 )  Gingl István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SafeZone

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  36    Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 03688

 ( 220 ) 2016.11.23.

 ( 731 )  OPTICAR '99 Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  KACSUKPATENT KFT., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Gépjárművek; gépkocsik; személygépjárművek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; új- és használtautó kereskedelem, kereskedelmi adminisztráció; flotta adminisztráció;
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flottakezelés, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; útnyilvántartás, információ és

 tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; fogyasztói tanácsadás gépjárművásárláshoz.

 37    Járművek karbantartása; járművek tisztítása; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás];

gépkocsik karbantartása és javítása; gépjárműakkumulátorok töltése; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok

(újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; segítségnyújtás elromlott járművekhez [javítás];

 járműfényezés; karosszéria javítás; járművek rozsda elleni kezelése.

 39    Autóbérlés; járművek kölcsönzése; gépkocsi-tetőcsomagtartók kölcsönzése; segítségnyújtás elromlott

 járművekhez [vontatás]; navigációs rendszerek bérbeadása.

 ( 210 ) M 16 03759

 ( 220 ) 2016.11.30.

 ( 731 )  MasterCard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos, tengerészeti, földmérési, fényképészeti, filmezési, optikai, súlymérő, mérési, jelző, ellenőrzési

(felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és eszközök; elektromos áram vezetésére, kapcsolására,

átalakítására, összegyűjtésére, szabályozására vagy vezérlésére szolgáló berendezések és eszközök; hang vagy

kép felvételére, átvitelére vagy sokszorosítására szolgáló berendezések; mágneses adathordozók, hanglemezek;

CD lemezek, DVD-k és más felvevő adathordozók; érmebedobással működő készülékekhez való szerkezetek;

pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftver és

számítógépes programok; letölthető/rögzített számítógépes szoftver; letölthető/rögzített számítógépes operációs

programok, rögzített; számítógépes hardver és szoftver (rögzített és/vagy letölthető) kifizetések, banki

tranzakciók, hitelkártyák, betéti kártyák, fizető kártyák, bank automaták, tárolt érték, elektronikus banki átutalás,

elektronikus fizetés, számlafizetési adatok elektronikus feldolgozása és továbbítása, készpénz kifizetés,

tranzakció hitelesítési, irányítási, engedélyezési és elszámolási szolgáltatások, csalások felderítése és ellenőrzése,

katasztrófa-helyreállítási és titkosítási szolgáltatások lebonyolításához és adminisztrálásához; távközlési és

elektromos berendezések és eszközök, nevezetesen adatok, beleértve hang és képfelvételére, átvitelére és

sokszorosítására szolgáló berendezések; könyvelőgépek; pénzügyi elszámolások globális számítógépes hálózaton

keresztül történő nyomon követésére, kezelésére és elemzésére szolgáló berendezések; számítógépes hardver és

szoftver, amely lokális és távoli számítógépes hálózatok fejlesztésére, karbantartására és használatára szolgál;

memóriakártyák olvasására szolgáló rendszerek és a memóriában, az integrált áramkörök memóriájában és a

bankkártyák memóriájában tárolt adatok olvasására szolgáló rendszerek; letölthető elektronikus kiadványok;

nyomtató berendezések, adatfeldolgozó rendszerekhez és pénzügyi tranzakciókat lebonyolító rendszerekhez

kapcsolódó nyomtató berendezések; kóderek és dekóderek; modemek; vezeték nélküli hálózaton, globális

számítógépes hálózaton és/vagy mobil távközlési eszközökön keresztül, elektronikus úton történő fizetési

műveletek lebonyolítására szolgáló számítógépes hardver és szoftver; számítógépes hardver és adatvédelmi

kódoló szoftver, kódoló kulcsok, digitális bizonylat, digitális aláírások, bankok és pénzintézetek, valamint

magánszemélyek által felhasznált bizalmas ügyfél információval kapcsolatos adatok biztonságos tárolására és

visszakeresésére, valamint továbbítására szolgáló szoftver; rövid hatótávolságú vezeték nélküli (NFC)

kommunikációs eszközök és rádiófrekvenciás azonosításra (RFID) szolgáló eszközök azonosítását és hitelesítését

lehetővé tevő számítógépes szoftver és hardver; digitális pénztárcát tartalmazó számítógépes hardver és szoftver,

amely tárolja az ügyfélszámlára vonatkozó információkat a kuponokhoz, utalványokhoz és utalvány kódokhoz és

a kiskereskedők által nyújtott kedvezményekhez való hozzáféréshez, és az ügyfelek számláin jóváírható hűség-

vagy pénzbeli jutalmak megszerzéséhez; letölthető számítógépes programok, valamint mobiltelefonokhoz és más

digitális eszközökhöz való, digitális pénztárcát tartalmazó szoftver applikációk, amelyek a felhasználók számára

hozzáférést biztosítanak az ár-összehasonlító információkhoz, termék áttekintésekhez, kiskereskedői és egyéb

honlapokhoz és kedvezményekkel kapcsolatos információkhoz; érintkezésmentes kifizetési terminálokkal

kapcsolatosan használt szoftveralkalmazások, melyek lehetővé teszik kereskedőknek, hogy fogadni tudják az
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érintés nélküli mobilkereskedelmi tranzakciókat, a hűség igazolására szolgáló hitelesítési információk érintés

nélküli bemutatását és a kuponok, engedmények, kedvezmények, utalványok és különleges ajánlatok megváltását

érintés nélkül; szoftveralkalmazás, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kuponokat, engedményeket,

kedvezményeket, utalványokat és speciális ajánlatokat küldjenek közvetlenül a fogyasztók mobil távközlési

eszközeire érintésmentes rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) és rádiófrekvenciás azonosító (RFID)

kommunikáció által; szoftveralkalmazás, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy okosposztereket

helyezzenek el kiskereskedelmi és nagykereskedelmi üzlethelyiségekben, amelyeket a vásárlók leolvashatnak a

mobil távközlési eszközeikkel, így kuponokhoz, engedményekhez, kedvezményekhez, utalványokhoz és speciális

ajánlatokhoz juthatnak hozzá érintésmentes rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) és rádiófrekvenciás

azonosító (RFID) kommunikáció által; mobil telefonokban és rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) és

rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközökben használt integrált áramköri chipek; mágnesesen kódolt kártyák

és integrált áramkörű chipet tartalmazó kártyák (smart-kártyák); biztonsági kódolt kártyák; biztonsági

tulajdonságokkal rendelkező kódolt kártyák hitelesítési célokra; biztonsági tulajdonságokkal rendelkező kódolt

kártyák azonosítási célokra; hologrammal ellátott kártyák (kódolt); terhelési kártyák, bankkártyák, hitelkártyák,

betéti kártyák, chipkártyák, tárolt értéket hordozó kártyák, elektronikus adathordozó kártyák, fizetőkártyák és

kódolt fizetőkártyák; alkalmazott integrált áramköri chipek; bankkártyák, mágnesesen kódolt bankkártyák és

mágneses memóriát, valamint integrált áramkörös memóriát használó bankkártyák; leolvasók fizetőkártyákhoz;

leolvasók mágnesesen kódolt kártyák és elektronikus adathordozó kártyák, elektronikus titkosító egységek,

számítógépes hardverek, számítógépes terminálok, pénzügyi szolgáltatásokhoz, banki és telekommunikációs

iparban használt számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a smart-kártyák a

terminálokkal és leolvasókkal való kapcsolatát; telefonokba és egyéb kommunikációs eszközökbe beágyazott

számítógépes chipek; telekommunikációs berendezések; POS terminálok (eladási ponti gépek) és számítógépes

szoftverek a pénzügyi szolgáltatások, a bankügyletek során és a távközlési iparban történő tranzakciók,

azonosítások és pénzügyi információk átvitele, vétele és tárolása céljából; rádiófrekvenciás azonosító eszközök

(transzponderek); elektronikus hitelesítő berendezések terhelési kártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betéti kártyák

és fizetőkártyák eredetiségének ellenőrzésére; készpénz-automaták; számítógépes perifériák és elektronikai

cikkek, számológépek, elektronikus szervezők, elektronikus táblagépek, zsebhatáridő-naplók, mobiltelefonok,

mobiltelefonos kézibeszélők, táblagépek, digitális olvasók és PDA-k (személyes digitális titkárok) és riasztók;

 egéralátétek; tűzoltó készülékek; az előbb felsorolt termékek alkatrészei és tartozékai.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai szolgáltatások; üzleti

konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti vizsgálatok, kutatások; kereskedelmi információs ügynökségek;

áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; ár összehasonlító szolgáltatások;

kereskedelmi-vagy reklámcélú kiállítások szervezése; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

piackutatás; kártyatulajdonosok vásárlási szokásainak nyomon követése, elemzése, előrejelzése és jelentése;

mások áruinak és szolgáltatásainak népszerűsítése hitelkártyák, betéti kártyák és fizetőkártyák használatához

kapcsolódó jutalomprogramok és ösztönző programok segítségével; hűség- és jutalomprogramok üzleti

adminisztrációja; kereskedelmi, ipari és üzletmenedzsmenti támogatás; üzleti értékelések; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; marketing tanulmányok; statisztikai információk (üzleti); számlakivonatok

összeállítása; könyvelés; üzleti kutatás; public relation szolgáltatások; reklámszövegek publikálása; szórólapok

kiadása; szolgáltatások biztosítása mobil távközlési eszközökön keresztül a hitelkártyákkal és betéti kártyákkal

kapcsolatban; online módon, hálózatokon vagy egyéb elektronikus eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedelmi

szolgáltatások hitelkártyák és fedezeti kártyák rendelkezésre bocsátásához kapcsolódó elektronikusan digitalizált

információk használatával; számítógépes adatkezelés; koncertek és kulturális események mások számára történő

reklámozása, kiállítások szervezése kereskedelmi vagy reklámozási célból; szállításhoz, utazáshoz, szállodákhoz,

szállásadáshoz, ételekhez és étkezéshez, sporthoz, szórakoztatáshoz és városnézéshez kapcsolódó reklámozás;

áruk és szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos tájékoztatás online módon az internet és más számítógépes

hálózatok útján; pénzügyi nyilvántartások vezetése; az előbb felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás,

 tanácsadás és konzultáció.
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 36    Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; valutaügyletek; ingatlanügyek; pénzügyi konzultációs

szolgáltatások; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás; pénzügyi banki szolgáltatások,

hitelkártya szolgáltatások, bankkártya szolgáltatások, terhelési kártya szolgáltatások, tárolt értéket hordozó előre

fizetett kártyás szolgáltatások, elektronikus hitel- és betéti ügyletek, számlafizetési és számlabemutatási

szolgáltatások; készpénz folyósítási szolgáltatások, csekkhitelesítés, csekkbeváltás, letét hozzáférési és

pénzautomata szolgáltatások, tranzakció engedélyezési és elszámolási szolgáltatások, tranzakció egyeztetési

szolgáltatások, pénzkezelése, konszolidált pénzalapok rendezése, konszolidált vita-rendezés (pénzügyi), pénzügyi

információs szolgáltatások adattárolási- és ügyfélprofil-információkra vonatkozóan, és az azokkal kapcsolatos

váltási, hálózati, rendezési/egyeztetési és pénzalapok áthelyezésével kapcsolatos szolgáltatások fizetőkártyákkal

kapcsolatban, elektronikus fizetések feldolgozása, fizetési tranzakciók hitelesítése és ellenőrzése, értékátváltási

szolgáltatások, biztonságos elektronikus készpénz-tranzakciók és átutalások, nyilvános számítógépes hálózatokon

keresztül, az elektronikus kereskedelem megkönnyítésének céljából, pénzügyi információk szolgáltatása,

hitelkártyákra és terhelőkártyákra vonatkozó adatok és jelentések, elektronikus átutalási szolgáltatások és

pénzváltási szolgáltatások, pénzügyi becslési és kockázatkezelési szolgáltatások mások megbízásából az

ügyfélhitel területén, pénzügyi információk számítógépes világhálózaton keresztüli terjesztése, biztonságos

számítógépes információs hálózat segítségével biztosított pénzügyi információk valamint az összes fent említett

szolgáltatáshoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások nyújtása mobil telekommunikációs

eszközökkel a kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására, fizetési szolgáltatások vezeték nélküli készülékeken

keresztül; online pénzügyi szolgáltatások nyújtása kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására elektronikus

hálózatokon keresztül; pénzügyi elemzés és konzultáció; banki és hitelnyújtási szolgáltatások; banki, fizetési,

hitel, betéti, terhelési, pénzkifizetési, tárolt értékhez való hozzáférési szolgáltatások; csekkhitelesítés; pénzügyi

tranzakciók feldolgozása mind online módon, számítógépes adatbázison vagy a telekommunikáción keresztül,

mind az eladóhelyen; kártyatulajdonosok pénz automatákon keresztül végzett pénzügyi tranzakcióinak

feldolgozása; egyenleg részletek, betétek és kivétek közlése kártyatulajdonosok részére bank automatákon

keresztül; pénzügyi rendezés és pénzügyi engedélyezési szolgáltatások a pénzügyi fizetési ügyletek

feldolgozásával kapcsolatban; utazásbiztosítási szolgáltatások, utazási csekkek és utazási értékutalványok

kibocsátása és visszaváltása; fizetési hitelesítési szolgáltatások; pénzügyi információk hitelesítése; pénzügyi

nyilvántartások karbantartása; távfizetési szolgáltatások; értéktároló elektronikus pénztárca-szolgáltatások,

elektronikus fizetési szolgáltatások és tranzakció engedélyezési és elszámolási szolgáltatások; rádiófrekvenciás

azonosító eszközökkel (transzponderekkel) végrehajtott terhelési és jóváírási szolgáltatások; betéti és

hitelszolgáltatások kommunikációs és távközlési eszközök révén; pénzügyi szolgáltatások nyújtása mobil

telekommunikációs eszközökkel a kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására, a vezeték nélküli eszközön

keresztüli fizetési szolgáltatások; hitel és terhelési tranzakciók feldolgozása telefonon és távközlési kapcsolaton

keresztül; pénzügyi szolgáltatások a kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására online, hálózati vagy egyéb

elektronikusan digitalizált információt alkalmazó elektronikus eszközön keresztül; értékváltási szolgáltatások,

értékek biztonságos átváltása, az elektronikus készpénzbeváltást smart-kártyák segítségével elérhető

számítógépes hálózatokon keresztül; számlafizetési szolgáltatások biztosítása weboldalon keresztül; online banki

szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások biztosítása telefonon keresztül és globális számítógépes hálózat vagy az

internet segítségével; pénzügyi szolgáltatások biztosítása, kiskereskedelmi eladók általi, vagy online és

nagykereskedelmi helyeken történő érintkezés nélküli mobilkifizetések biztosítása; pénzügyi szolgáltatások

biztosítása, felhő-alapú digitális pénztárca biztosítása, amely a vásárlók számlainformációit tárolja

kiskereskedelmi kuponok, utalványok, utalványkódok és engedmények elérésével és ezen számlákra jóváírható

hűségjutalmak és pénzügyi jutalmak megszerzésével kapcsolatban; ingatlanügyek; ingatlanok értékbecslése;

ingatlan beruházások kezelése; ingatlan beruházási szolgáltatások; ingatlan-biztosítási szolgáltatások;biztosítások

vagyontulajdonosok részére; ingatlannal kapcsolatos biztosítási szolgáltatások; ingatlanfinanszírozás;

ingatlanközvetítői szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynöki szolgáltatások; ingatlanok értékelése;

ingatlanok adminisztrációja; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi ügyletek adminisztrációja; ingatlanhitel

nyújtása; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi brókeri
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szolgáltatások; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanvásárlással

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanfedezetre kötött hitel megállapodások ügyintézése; ingatlanok

osztott tulajdonának ügyintézése; ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; segítségnyújtás

ingatlanok és ingatlanrészesedések megvásárlásában; ingatlanokba való tőkebefektetés; befektetési szolgáltatások

kereskedelmi tulajdonnal kapcsolatban; tulajdonszerzéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;

tulajdon-értékesítéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; szabad tulajdon pénzügyi értékelése; bérelt tulajdon

pénzügyi értékelése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlan lízingügyintézése; ingóság lízing;

ingatlanlízing; szabad tulajdon lízingelése; ingatlan tulajdonbeli tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési

szolgáltatások; tulajdon értékbecslése; tulajdonportfolió-kezelés; tulajdonkezelés; tanácsadási szolgáltatások

ingatlan-tulajdonlással kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások ingatlan-értékbecsléssel kapcsolatban; vállalati

ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos számítógépes információs

szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; ingatlantulajdonnal kapcsolatos

információnyújtás; ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; kutatási szolgáltatások az ingatlanvásárlással

kapcsolatban; kutatási szolgáltatások az ingatlan-kiválasztással kapcsolatban; jelzálog finanszírozás és eszközök

értékpapírosítása; konzultációs szolgáltatások fizetési megoldásokkal, banki ügyletekkel, hitelkártyákkal,

terhelési kártyákkal és fizetési kártyákkal kapcsolatosan; az előbb felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatos

 tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció.

 38    Távközlési szolgáltatások; mobil távközlési szolgáltatások; internet alapú távközlési szolgáltatások;

adatkommunikációs szolgáltatások; elektronikus adatátvitel távoli és globális adatfeldolgozó hálózatokon

keresztül (internet); szolgáltatások számítógépes adatbankból vagy internetről származó információk továbbítása,

biztosítása vagy bemutatása érdekében a pénzügyi szolgáltatások területén; mobiltelefon kapcsolattal működő

elektronikus képfeldolgozó felhasználásával történő adatátadás; elektronikus levél-, üzenetküldési és -fogadási

szolgáltatások; televíziós, rádiós és internetes műsorszórási szolgáltatások; több felhasználós hozzáférés

biztosítása olyan számítógépes biztonsági információs hálózathoz, amelynek célja pénzügyi szolgáltatásokra

vonatkozó információsorozat átadása és terjesztése; előre kifizetett telefonkártyás szolgáltatások; az előbb

 felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció.

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

elemzési és kutatási szolgáltatások; számítógépes hardverek és szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok vagy

dokumentumok konvertálása fizikai hordozóról elektronikus hordozóra; számítógépes hardverre és szoftverre

vonatkozó tanácsadási szolgáltatások; számítógép-programozás; támogatási szolgáltatások és szaktanácsadás

számítógépes rendszerek, adatbázisok és alkalmazások kezeléséhez; nem letölthető szoftverek és alkalmazások

ideiglenes használatának lehetővé tétele rövid hatótávú kommunikációs (NFC) eszközök hitelesítésének és

digitális bizonyítványainak kezelésére, helyszínének meghatározására, aktiválására és visszavonására; digitális

mobileszközökön használt számítástechnikai hardver és alkalmazásszoftverek tervezése, fejlesztése,karbantartása

és frissítése; mobiltelefonokhoz és egyéb digitális eszközökhöz való letölthető számítógépes programok és

alkalmazásszoftverek tervezése, fejlesztése, karbantartása és frissítése, amelyek lehetővé teszik a felhasználók

számára kuponok, utalványok, utalványkódok, árengedmények, ár összehasonlítási információk,

termékismertetők, kedvezményekre vonatkozó információk, valamint mások kiskereskedelmi weboldalaira

mutató hivatkozásainak elérését; olyan letölthető számítógépes programok és alkalmazásszoftverek tervezése,

fejlesztése, karbantartása és frissítése, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára értékesítési promóciós

ajánlatok elérését és pénzbeli díjak megszerzését, amelyeket jóváírhatnak a számlájukon egy pénz visszafizetési

rendszeren keresztül; alkalmazásszoftver-szolgáltatók (ASP), amelyek utalványok, kuponok, utalványkódok,

speciális ajánlatok, termékismertetők, termékinformációk, ár-összehasonlítási információk, weboldalakra mutató

hivatkozások fogadására, továbbítására és megjelenítésére, valamint áruk és szolgáltatások megvásárlásához

használt adatok fogadására és továbbítására kínálnak szoftvert; olyan szoftvereket kínáló alkalmazásszolgáltatók,

amelyek információt szolgáltatnak a fogyasztóknak mások termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

engedményekről, utalványokról és speciális ajánlatokról; közösségi hálózatépítő szoftverrel kapcsolatos

alkalmazásszolgáltató szolgáltatások; grafikustervezés internetes weboldalak összeállításához; egy globális
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számítógépes világhálózatról online vagy az interneten keresztül elérhető számítógépes hardverekkel vagy

szoftverekkel kapcsolatos információ; weboldalak létrehozása és karbantartása; mások website-jainak hosting

szolgáltatása; weboldalak létrehozása; kereskedők weboldalainak a tervezése, létrehozása , hosting szolgáltatása,

számlafizetési weboldalak megtervezése, létrehozása, hosting szolgáltatása; számítógéppel és internettel

kapcsolatos szolgáltatások, online elektronikus adatbázisok biztosítása számítógépes hálózaton keresztül a

személyazonosítás és -hitelesítés területén; pénzügyi információk online adattitkosítása és dekódolása; digitális

aláírás-hitelesítési szolgáltatások mások azonosításához, adattitkosítás és adatintegrálás; mások megbízásából

titkosított és digitálisan aláírt és hitelesített adatok biztosítása digitális tanúsítványok kiadásában és

érvényesítésében való használatra az okmányhitelesítés területén; digitális tanúsítványok ellenőrzése, hitelesítése,

kiadása, terjesztése és kezelése; műszaki konzultációs szolgáltatások a számítógépes programozás, pénzügyi

számítógépes hálózatok, adatfeldolgozás, biztonságos kommunikáció, adatok titkosítása és dekódolása és a helyi

hálózatok biztonsága területén; információterjesztés számítógépes világhálózaton a számítógépes szoftverek,

számítógépes hardverek, pénzügyi számítógépes hálózatok és helyi hálózatok területén; adatfeldolgozási és

adatigazolási szolgáltatások; adattárolási és -visszakeresési szolgáltatások; adattár- és ügyfélprofil-információs

szolgáltatások; számítógépes adatbázis hozzáférési idejének bérbeadása; az előbb felsorolt szolgáltatásokkal

 kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció.

 ( 210 ) M 16 03765

 ( 220 ) 2016.11.30.

 ( 731 )  MasterCard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos, tengerészeti, földmérési, fényképészeti, filmezési, optikai, súlymérő, mérési, jelző, ellenőrzési

(felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és eszközök; elektromos áram vezetésére, kapcsolására,

átalakítására, összegyűjtésére, szabályozására vagy vezérlésére szolgáló berendezések és eszközök; hang vagy

kép felvételére, átvitelére vagy sokszorosítására szolgáló berendezések; mágneses adathordozók, hanglemezek;

CD lemezek, DVD-k és más felvevő adathordozók; érmebedobással működő készülékekhez való szerkezetek;

pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftver és

számítógépes programok; letölthető/rögzített számítógépes szoftver; letölthető/rögzített számítógépes operációs

programok, rögzített; számítógépes hardver és szoftver (rögzített és/vagy letölthető) kifizetések, banki

tranzakciók, hitelkártyák, betéti kártyák, fizető kártyák, bank automaták, tárolt érték, elektronikus banki átutalás,

elektronikus fizetés, számlafizetési adatok elektronikus feldolgozása és továbbítása, készpénz kifizetés,

tranzakció hitelesítési, irányítási, engedélyezési és elszámolási szolgáltatások, csalások felderítése és ellenőrzése,

katasztrófa-helyreállítási és titkosítási szolgáltatások lebonyolításához és adminisztrálásához; távközlési és

elektromos berendezések és eszközök, nevezetesen adatok, beleértve hang és képfelvételére, átvitelére és

sokszorosítására szolgáló berendezések; könyvelőgépek; pénzügyi elszámolások globális számítógépes hálózaton

keresztül történő nyomon követésére, kezelésére és elemzésére szolgáló berendezések; számítógépes hardver és

szoftver, amely lokális és távoli számítógépes hálózatok fejlesztésére, karbantartására és használatára szolgál;

memóriakártyák olvasására szolgáló rendszerek és a memóriában, az integrált áramkörök memóriájában és a

bankkártyák memóriájában tárolt adatok olvasására szolgáló rendszerek; letölthető elektronikus kiadványok;

nyomtató berendezések, adatfeldolgozó rendszerekhez és pénzügyi tranzakciókat lebonyolító rendszerekhez

kapcsolódó nyomtató berendezések; kóderek és dekóderek; modemek; vezeték nélküli hálózaton, globális

számítógépes hálózaton és/vagy mobil távközlési eszközökön keresztül, elektronikus úton történő fizetési

műveletek lebonyolítására szolgáló számítógépes hardver és szoftver; számítógépes hardver és adatvédelmi

kódoló szoftver, kódoló kulcsok, digitális bizonylat, digitális aláírások, bankok és pénzintézetek, valamint
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magánszemélyek által felhasznált bizalmas ügyfél információval kapcsolatos adatok biztonságos tárolására és

visszakeresésére, valamint továbbítására szolgáló szoftver; rövid hatótávolságú vezeték nélküli (NFC)

kommunikációs eszközök és rádiófrekvenciás azonosításra (RFID) szolgáló eszközök azonosítását és hitelesítését

lehetővé tevő számítógépes szoftver és hardver; digitális pénztárcát tartalmazó számítógépes hardver és szoftver,

amely tárolja az ügyfélszámlára vonatkozó információkat a kuponokhoz, utalványokhoz és utalvány kódokhoz és

a kiskereskedők által nyújtott kedvezményekhez való hozzáféréshez, és az ügyfelek számláin jóváírható hűség-

vagy pénzbeli jutalmak megszerzéséhez; letölthető számítógépes programok, valamint mobiltelefonokhoz és más

digitális eszközökhöz való, digitális pénztárcát tartalmazó szoftver applikációk, amelyek a felhasználók számára

hozzáférést biztosítanak az ár-összehasonlító információkhoz, termék áttekintésekhez, kiskereskedői és egyéb

honlapokhoz és kedvezményekkel kapcsolatos információkhoz; érintkezésmentes kifizetési terminálokkal

kapcsolatosan használt szoftveralkalmazások, melyek lehetővé teszik kereskedőknek, hogy fogadni tudják az

érintés nélküli mobilkereskedelmi tranzakciókat, a hűség igazolására szolgáló hitelesítési információk érintés

nélküli bemutatását és a kuponok, engedmények, kedvezmények, utalványok és különleges ajánlatok megváltását

érintés nélkül; szoftveralkalmazás, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kuponokat, engedményeket,

kedvezményeket, utalványokat és speciális ajánlatokat küldjenek közvetlenül a fogyasztók mobil távközlési

eszközeire érintésmentes rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) és rádiófrekvenciás azonosító (RFID)

kommunikáció által; szoftveralkalmazás, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy okosposztereket

helyezzenek el kiskereskedelmi és nagykereskedelmi üzlethelyiségekben, amelyeket a vásárlók leolvashatnak a

mobil távközlési eszközeikkel, így kuponokhoz, engedményekhez, kedvezményekhez, utalványokhoz és speciális

ajánlatokhoz juthatnak hozzá érintésmentes rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) és rádiófrekvenciás

azonosító (RFID) kommunikáció által; mobil telefonokban és rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) és

rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközökben használt integrált áramköri chipek; mágnesesen kódolt kártyák

és integrált áramkörű chipet tartalmazó kártyák (smart-kártyák); biztonsági kódolt kártyák; biztonsági

tulajdonságokkal rendelkező kódolt kártyák hitelesítési célokra; biztonsági tulajdonságokkal rendelkező kódolt

kártyák azonosítási célokra; hologrammal ellátott kártyák (kódolt); terhelési kártyák, bankkártyák, hitelkártyák,

betéti kártyák, chipkártyák, tárolt értéket hordozó kártyák, elektronikus adathordozó kártyák, fizetőkártyák és

kódolt fizetőkártyák; alkalmazott integrált áramköri chipek; bankkártyák, mágnesesen kódolt bankkártyák és

mágneses memóriát, valamint integrált áramkörös memóriát használó bankkártyák; leolvasók fizetőkártyákhoz;

leolvasók mágnesesen kódolt kártyák és elektronikus adathordozó kártyák, elektronikus titkosító egységek,

számítógépes hardverek, számítógépes terminálok, pénzügyi szolgáltatásokhoz, banki és telekommunikációs

iparban használt számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a smart-kártyák a

terminálokkal és leolvasókkal való kapcsolatát; telefonokba és egyéb kommunikációs eszközökbe beágyazott

számítógépes chipek; telekommunikációs berendezések; POS terminálok (eladási ponti gépek) és számítógépes

szoftverek a pénzügyi szolgáltatások, a bankügyletek során és a távközlési iparban történő tranzakciók,

azonosítások és pénzügyi információk átvitele, vétele és tárolása céljából; rádiófrekvenciás azonosító eszközök

(transzponderek); elektronikus hitelesítő berendezések terhelési kártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betéti kártyák

és fizetőkártyák eredetiségének ellenőrzésére; készpénz-automaták; számítógépes perifériák és elektronikai

cikkek, számológépek, elektronikus szervezők, elektronikus táblagépek, zsebhatáridő-naplók, mobiltelefonok,

mobiltelefonos kézibeszélők, táblagépek, digitális olvasók és PDA-k (személyes digitális titkárok) és riasztók;

 egéralátétek; tűzoltó készülékek; az előbb felsorolt termékek alkatrészei és tartozékai.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai szolgáltatások; üzleti

konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti vizsgálatok, kutatások; kereskedelmi információs ügynökségek;

áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; ár összehasonlító szolgáltatások;

kereskedelmi-vagy reklámcélú kiállítások szervezése; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

piackutatás; kártyatulajdonosok vásárlási szokásainak nyomon követése, elemzése, előrejelzése és jelentése;

mások áruinak és szolgáltatásainak népszerűsítése hitelkártyák, betéti kártyák és fizetőkártyák használatához

kapcsolódó jutalomprogramok és ösztönző programok segítségével; hűség- és jutalomprogramok üzleti

adminisztrációja; kereskedelmi, ipari és üzletmenedzsmenti támogatás; üzleti értékelések; üzletvezetési
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tanácsadási szolgáltatások; marketing tanulmányok; statisztikai információk (üzleti); számlakivonatok

összeállítása; könyvelés; üzleti kutatás; public relation szolgáltatások; reklámszövegek publikálása; szórólapok

kiadása; szolgáltatások biztosítása mobil távközlési eszközökön keresztül a hitelkártyákkal és betéti kártyákkal

kapcsolatban; online módon, hálózatokon vagy egyéb elektronikus eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedelmi

szolgáltatások hitelkártyák és fedezeti kártyák rendelkezésre bocsátásához kapcsolódó elektronikusan digitalizált

információk használatával; számítógépes adatkezelés; koncertek és kulturális események mások számára történő

reklámozása, kiállítások szervezése kereskedelmi vagy reklámozási célból; szállításhoz, utazáshoz, szállodákhoz,

szállásadáshoz, ételekhez és étkezéshez, sporthoz, szórakoztatáshoz és városnézéshez kapcsolódó reklámozás;

áruk és szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos tájékoztatás online módon az internet és más számítógépes

hálózatok útján; pénzügyi nyilvántartások vezetése; az előbb felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás,

 tanácsadás és konzultáció.

 36    Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; valutaügyletek; ingatlanügyek; pénzügyi konzultációs

szolgáltatások; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás; pénzügyi banki szolgáltatások,

hitelkártya szolgáltatások, bankkártya szolgáltatások, terhelési kártya szolgáltatások, tárolt értéket hordozó előre

fizetett kártyás szolgáltatások, elektronikus hitel- és betéti ügyletek, számlafizetési és számlabemutatási

szolgáltatások; készpénz folyósítási szolgáltatások, csekkhitelesítés, csekkbeváltás, letét hozzáférési és

pénzautomata szolgáltatások, tranzakció engedélyezési és elszámolási szolgáltatások, tranzakció egyeztetési

szolgáltatások, pénzkezelése, konszolidált pénzalapok rendezése, konszolidált vita-rendezés (pénzügyi), pénzügyi

információs szolgáltatások adattárolási- és ügyfélprofil-információkra vonatkozóan, és az azokkal kapcsolatos

váltási, hálózati, rendezési/egyeztetési és pénzalapok áthelyezésével kapcsolatos szolgáltatások fizetőkártyákkal

kapcsolatban, elektronikus fizetések feldolgozása, fizetési tranzakciók hitelesítése és ellenőrzése, értékátváltási

szolgáltatások, biztonságos elektronikus készpénz-tranzakciók és átutalások, nyilvános számítógépes hálózatokon

keresztül, az elektronikus kereskedelem megkönnyítésének céljából, pénzügyi információk szolgáltatása,

hitelkártyákra és terhelőkártyákra vonatkozó adatok és jelentések, elektronikus átutalási szolgáltatások és

pénzváltási szolgáltatások, pénzügyi becslési és kockázatkezelési szolgáltatások mások megbízásából az

ügyfélhitel területén, pénzügyi információk számítógépes világhálózaton keresztüli terjesztése, biztonságos

számítógépes információs hálózat segítségével biztosított pénzügyi információk valamint az összes fent említett

szolgáltatáshoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások nyújtása mobil telekommunikációs

eszközökkel a kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására, fizetési szolgáltatások vezeték nélküli készülékeken

keresztül; online pénzügyi szolgáltatások nyújtása kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására elektronikus

hálózatokon keresztül; pénzügyi elemzés és konzultáció; banki és hitelnyújtási szolgáltatások; banki, fizetési,

hitel, betéti, terhelési, pénzkifizetési, tárolt értékhez való hozzáférési szolgáltatások; csekkhitelesítés; pénzügyi

tranzakciók feldolgozása mind online módon, számítógépes adatbázison vagy a telekommunikáción keresztül,

mind az eladóhelyen; kártyatulajdonosok pénz automatákon keresztül végzett pénzügyi tranzakcióinak

feldolgozása; egyenleg részletek, betétek és kivétek közlése kártyatulajdonosok részére bank automatákon

keresztül; pénzügyi rendezés és pénzügyi engedélyezési szolgáltatások a pénzügyi fizetési ügyletek

feldolgozásával kapcsolatban; utazásbiztosítási szolgáltatások, utazási csekkek és utazási értékutalványok

kibocsátása és visszaváltása; fizetési hitelesítési szolgáltatások; pénzügyi információk hitelesítése; pénzügyi

nyilvántartások karbantartása; távfizetési szolgáltatások; értéktároló elektronikus pénztárca-szolgáltatások,

elektronikus fizetési szolgáltatások és tranzakció engedélyezési és elszámolási szolgáltatások; rádiófrekvenciás

azonosító eszközökkel (transzponderekkel) végrehajtott terhelési és jóváírási szolgáltatások; betéti és

hitelszolgáltatások kommunikációs és távközlési eszközök révén; pénzügyi szolgáltatások nyújtása mobil

telekommunikációs eszközökkel a kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására, a vezeték nélküli eszközön

keresztüli fizetési szolgáltatások; hitel és terhelési tranzakciók feldolgozása telefonon és távközlési kapcsolaton

keresztül; pénzügyi szolgáltatások a kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására online, hálózati vagy egyéb

elektronikusan digitalizált információt alkalmazó elektronikus eszközön keresztül; értékváltási szolgáltatások,

értékek biztonságos átváltása, az elektronikus készpénzbeváltást smart-kártyák segítségével elérhető

számítógépes hálózatokon keresztül; számlafizetési szolgáltatások biztosítása weboldalon keresztül; online banki
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szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások biztosítása telefonon keresztül és globális számítógépes hálózat vagy az

internet segítségével; pénzügyi szolgáltatások biztosítása, kiskereskedelmi eladók általi, vagy online és

nagykereskedelmi helyeken történő érintkezés nélküli mobilkifizetések biztosítása; pénzügyi szolgáltatások

biztosítása, felhő-alapú digitális pénztárca biztosítása, amely a vásárlók számlainformációit tárolja

kiskereskedelmi kuponok, utalványok, utalványkódok és engedmények elérésével és ezen számlákra jóváírható

hűségjutalmak és pénzügyi jutalmak megszerzésével kapcsolatban; ingatlanügyek; ingatlanok értékbecslése;

ingatlan beruházások kezelése; ingatlan beruházási szolgáltatások; ingatlan-biztosítási szolgáltatások;biztosítások

vagyontulajdonosok részére; ingatlannal kapcsolatos biztosítási szolgáltatások; ingatlanfinanszírozás;

ingatlanközvetítői szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynöki szolgáltatások; ingatlanok értékelése;

ingatlanok adminisztrációja; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi ügyletek adminisztrációja; ingatlanhitel

nyújtása; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi brókeri

szolgáltatások; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanvásárlással

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanfedezetre kötött hitel megállapodások ügyintézése; ingatlanok

osztott tulajdonának ügyintézése; ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; segítségnyújtás

ingatlanok és ingatlanrészesedések megvásárlásában; ingatlanokba való tőkebefektetés; befektetési szolgáltatások

kereskedelmi tulajdonnal kapcsolatban; tulajdonszerzéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;

tulajdon-értékesítéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; szabad tulajdon pénzügyi értékelése; bérelt tulajdon

pénzügyi értékelése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlan lízingügyintézése; ingóság lízing;

ingatlanlízing; szabad tulajdon lízingelése; ingatlan tulajdonbeli tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési

szolgáltatások; tulajdon értékbecslése; tulajdonportfolió-kezelés; tulajdonkezelés; tanácsadási szolgáltatások

ingatlan-tulajdonlással kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások ingatlan-értékbecsléssel kapcsolatban; vállalati

ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos számítógépes információs

szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; ingatlantulajdonnal kapcsolatos

információnyújtás; ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; kutatási szolgáltatások az ingatlanvásárlással

kapcsolatban; kutatási szolgáltatások az ingatlan-kiválasztással kapcsolatban; jelzálog finanszírozás és eszközök

értékpapírosítása; konzultációs szolgáltatások fizetési megoldásokkal, banki ügyletekkel, hitelkártyákkal,

terhelési kártyákkal és fizetési kártyákkal kapcsolatosan; az előbb felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatos

 tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció.

 38    Távközlési szolgáltatások; mobil távközlési szolgáltatások; internet alapú távközlési szolgáltatások;

adatkommunikációs szolgáltatások; elektronikus adatátvitel távoli és globális adatfeldolgozó hálózatokon

keresztül (internet); szolgáltatások számítógépes adatbankból vagy internetről származó információk továbbítása,

biztosítása vagy bemutatása érdekében a pénzügyi szolgáltatások területén; mobiltelefon kapcsolattal működő

elektronikus képfeldolgozó felhasználásával történő adatátadás; elektronikus levél-, üzenetküldési és -fogadási

szolgáltatások; televíziós, rádiós és internetes műsorszórási szolgáltatások; több felhasználós hozzáférés

biztosítása olyan számítógépes biztonsági információs hálózathoz, amelynek célja pénzügyi szolgáltatásokra

vonatkozó információsorozat átadása és terjesztése; előre kifizetett telefonkártyás szolgáltatások; az előbb

 felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció.

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

elemzési és kutatási szolgáltatások; számítógépes hardverek és szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok vagy

dokumentumok konvertálása fizikai hordozóról elektronikus hordozóra; számítógépes hardverre és szoftverre

vonatkozó tanácsadási szolgáltatások; számítógép-programozás; támogatási szolgáltatások és szaktanácsadás

számítógépes rendszerek, adatbázisok és alkalmazások kezeléséhez; nem letölthető szoftverek és alkalmazások

ideiglenes használatának lehetővé tétele rövid hatótávú kommunikációs (NFC) eszközök hitelesítésének és

digitális bizonyítványainak kezelésére, helyszínének meghatározására, aktiválására és visszavonására; digitális

mobileszközökön használt számítástechnikai hardver és alkalmazásszoftverek tervezése, fejlesztése,karbantartása

és frissítése; mobiltelefonokhoz és egyéb digitális eszközökhöz való letölthető számítógépes programok és

alkalmazásszoftverek tervezése, fejlesztése, karbantartása és frissítése, amelyek lehetővé teszik a felhasználók

számára kuponok, utalványok, utalványkódok, árengedmények, ár összehasonlítási információk,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 10. szám, 2017.05.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1149



termékismertetők, kedvezményekre vonatkozó információk, valamint mások kiskereskedelmi weboldalaira

mutató hivatkozásainak elérését; olyan letölthető számítógépes programok és alkalmazásszoftverek tervezése,

fejlesztése, karbantartása és frissítése, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára értékesítési promóciós

ajánlatok elérését és pénzbeli díjak megszerzését, amelyeket jóváírhatnak a számlájukon egy pénz visszafizetési

rendszeren keresztül; alkalmazásszoftver-szolgáltatók (ASP), amelyek utalványok, kuponok, utalványkódok,

speciális ajánlatok, termékismertetők, termékinformációk, ár-összehasonlítási információk, weboldalakra mutató

hivatkozások fogadására, továbbítására és megjelenítésére, valamint áruk és szolgáltatások megvásárlásához

használt adatok fogadására és továbbítására kínálnak szoftvert; olyan szoftvereket kínáló alkalmazásszolgáltatók,

amelyek információt szolgáltatnak a fogyasztóknak mások termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

engedményekről, utalványokról és speciális ajánlatokról; közösségi hálózatépítő szoftverrel kapcsolatos

alkalmazásszolgáltató szolgáltatások; grafikustervezés internetes weboldalak összeállításához; egy globális

számítógépes világhálózatról online vagy az interneten keresztül elérhető számítógépes hardverekkel vagy

szoftverekkel kapcsolatos információ; weboldalak létrehozása és karbantartása; mások website-jainak hosting

szolgáltatása; weboldalak létrehozása; kereskedők weboldalainak a tervezése, létrehozása , hosting szolgáltatása,

számlafizetési weboldalak megtervezése, létrehozása, hosting szolgáltatása; számítógéppel és internettel

kapcsolatos szolgáltatások, online elektronikus adatbázisok biztosítása számítógépes hálózaton keresztül a

személyazonosítás és -hitelesítés területén; pénzügyi információk online adattitkosítása és dekódolása; digitális

aláírás-hitelesítési szolgáltatások mások azonosításához, adattitkosítás és adatintegrálás; mások megbízásából

titkosított és digitálisan aláírt és hitelesített adatok biztosítása digitális tanúsítványok kiadásában és

érvényesítésében való használatra az okmányhitelesítés területén; digitális tanúsítványok ellenőrzése, hitelesítése,

kiadása, terjesztése és kezelése; műszaki konzultációs szolgáltatások a számítógépes programozás, pénzügyi

számítógépes hálózatok, adatfeldolgozás, biztonságos kommunikáció, adatok titkosítása és dekódolása és a helyi

hálózatok biztonsága területén; információterjesztés számítógépes világhálózaton a számítógépes szoftverek,

számítógépes hardverek, pénzügyi számítógépes hálózatok és helyi hálózatok területén; adatfeldolgozási és

adatigazolási szolgáltatások; adattárolási és -visszakeresési szolgáltatások; adattár- és ügyfélprofil-információs

szolgáltatások; számítógépes adatbázis hozzáférési idejének bérbeadása; az előbb felsorolt szolgáltatásokkal

 kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció.

 ( 210 ) M 16 03820

 ( 220 ) 2016.12.02.

 ( 731 )  Sebestyén Balázs Ottó, Diósd (HU)

 ( 740 )  dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Reggeli Show

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 03824

 ( 220 ) 2016.12.02.

 ( 731 )  dr. Chen Zen, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
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  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

 ( 210 ) M 16 03862

 ( 220 ) 2016.12.07.

 ( 731 )  Dr. Varró Gábor, Köveskál (HU)

 ( 541 ) Onyx Étterem

 ( 511 )   43    Vendéglátóipar; éttermek.

 ( 210 ) M 16 03898

 ( 220 ) 2016.12.09.

 ( 731 )  AUSTROTHERM Hőszigetelőanyag Gyártó Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Kruchina Sándor, Pécel

 ( 541 ) Isolyth

 ( 511 )   17    Szigetelő anyagok.

  35    Szigetelő anyagok kereskedelme.

 ( 210 ) M 16 03938

 ( 220 ) 2016.12.14.

 ( 731 )  NEXTENT Informatika Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Réka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 16 03995

 ( 220 ) 2016.12.20.

 ( 731 )  Tatai Lajos, Győr (HU)

 ( 541 ) EUROBOX

 ( 511 )  11    Egészségügyi berendezések; illemhelyek, WC-k, hordozható; illemhelyek, WC-k [szaniteráruk]; toalettek

 [WC-k]; vécékagylók; vécéülőkék; WC-vízöblítő tartályok.

  35    Kereskedelmi ügyletek, azon belül is wc-k, mobil wc-k, hordozható toalettek gyártása és forgalmazása.

 44    Higiéniai ellátás; egészségügyi berendezések kölcsönzése; toalettek kölcsönzése; mobil (hordozható)

 toalettek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 16 04059

 ( 220 ) 2016.12.23.

 ( 731 )  Copypastry Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerényi Géza, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 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).

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 17 00006

 ( 220 ) 2017.01.03.

 ( 731 )  BH Property Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tóth András, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00013

 ( 220 ) 2017.01.03.

 ( 731 )  ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, Eskisehir (TR)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Aprósütemények, kekszek.

 ( 210 ) M 17 00053

 ( 220 ) 2017.01.06.

 ( 731 )  Jankovich Krisztián, Budapest (HU)

 ( 541 ) FEEDERMANIA

 ( 511 ) 8    Fogók; fúrók, kézifúrók; húsoló kés; kések; köszörűkövek, fenőkövek; ollók; pikkelyező kések; tőrök;

 vadászkések; zsebkések, bicskák.

 11    Akváriumi szűrőkészülékek; bányászlámpák; gázlámpák; keresőlámpák, zseblámpák; LED-diódás világító

berendezések; olajlámpák; petróleumégők; spirituszégők; takarmány szárítására szolgáló készülékek; világító

 berendezések és készülékek; zseblámpák, elektromos.

  12    Csónakok, bárkák; elektromos járművek; evezőlapátok; hajók; hajótestek; vízi járművek.

  14    Időmérő eszközök; karórák; órák; stopperórák.

 16    Acéltollak; fényképek [nyomtatott]; folyóiratok; grafikai nyomatok; írótollak; poszterek, prospektusok;

 tollak [irodai cikkek]; zászlók papírból.

  17    Zacskók [tasakok] csomagolásra.

 18    Ernyők, esernyők; esernyőnyelek, esernyőfogók; fogantyúk esernyőkhöz; hátizsákok; kézitáskák; kofferek

[kis utazóládák]; napernyők; oldaltáskák, tarisznyák; sporttáskák; táskák; vázak esernyőkhöz vagy napernyőkhöz;

 zsákok hegymászóknak; zsákok táborozóknak.

 21    Asztaldíszek; dagasztóteknők; edények; edénykészletek; fedeles serlegek; hűtőtáskák (hordozható -), nem

 elektromos; kis nyársak [tűk] fémből, sütéshez; konyhai vágódeszkák; tálak; vödrök.
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 22    Halászhálók; hálók; kötelek; kötelek, nem fémből; sátrak; zsákok [kézitáskák] textilanyagokból

 csomagoláshoz; zsákok ömlesztett áruk szállítására és tárolására; zsinegek, spárgák.

  24    Címkék, szövött; lobogók; párnahuzatok; zászlók, nem papírból.

 25    Alsóneműk; cipők; dzsekik; elasztikus (sztreccs) nadrágok; fejfedők [kalapáruk]; felsőkabátok, felöltők;

felsőruházat; hosszúnadrágok; ingek; kabátok; kesztyűk [ruházat]; kötények [ruházat]; lábbelik; magas szárú

cipők; munkaruhák, munkaköpenyek; nem elektromosan fűtött lábmelegítők; papucsok; parkák; pólók; ruházat,

 ruhaneműk; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sárcipők; sportcipők; svájcisapkák, barettek; vízhatlan ruházat.

 28    Álcázóvásznak [sportcikkek]; halhorgok; hálók [sportcikkek]; horgászbotok; horgászfelszerelések;

horgászorsók; horgászzsinórok; illatos csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; kapásérzékelők

 [horgászfelszerelés]; kapásjelzők [horgászfelszerelés]; úszómellények; úszószárnyak, szárny alakú úszóövek.

 31    Alga emberi vagy állati fogyasztásra; algarobilla [állati táplálék]; ehető rágcsálnivalók állatoknak; halliszt

állati fogyasztásra; horgászcsalétkek, élő; kagylók, élő; kutyaeledelek [kekszfélék]; lenmagliszt állati

 fogyasztásra; madáreledelek; tengeri moszatok emberi vagy állati fogyasztásra; termékek állatok hizlalására.

 41    Oktatás; sport edzőtábori szolgáltatások; sportversenyek rendezése; szórakoztatás; üdülőtáborok

 szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 17 00065

 ( 220 ) 2017.01.08.

 ( 731 )  Radnay Péter, Vöröstó (HU)

 ( 541 ) Anya-könyv

 ( 511 )   16    Nem szépirodalmi könyvek; ismeretterjesztő könyvsorozatok; feladatokat tartalmazó munkafüzetek.

 ( 210 ) M 17 00070

 ( 220 ) 2017.01.09.

 ( 731 )  ÉMÁSZ Hálózati Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Soósné dr. Endrész Etelka, Budapest

 ( 541 ) émász hálózat

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing, kereskedelmi ügyletek.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

  39    Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

  42    Ügyfélszolgálati tevékenység.

 ( 210 ) M 17 00097

 ( 220 ) 2017.01.12.

 ( 731 )  Dynamit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Erdélyi Richárd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Erdélyből származó: hús, hal-, baromfi és vadhús; húskivonatok, tartósított, fagyasztott, szárított és főzött

 gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Erdélyből származó: lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények;

 méz; só; mustár; ecet; fűszeres mártások, fűszerek.

 32    Erdélyből származó: sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és

 gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
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 ( 210 ) M 17 00148

 ( 220 ) 2017.01.17.

 ( 731 )  Mészáros József, Szentendre (HU)

 ( 541 ) KAZA

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 ( 210 ) M 17 00168

 ( 220 ) 2017.01.19.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Annyit ésszel, mint erővel!

 ( 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).

 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 17 00169

 ( 220 ) 2017.01.19.

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

 ( 740 )  Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Egymás szemében

 ( 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).

 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 17 00171

 ( 220 ) 2017.01.19.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MOMEPAX

 ( 511 )  5    Mometazont tartalmazó gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 17 00174

 ( 220 ) 2017.01.19.

 ( 731 )  Agronauta Kft., Sóskút (HU)

 ( 541 ) FLORENTIN

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

 ( 210 ) M 17 00175
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 ( 220 ) 2017.01.18.

 ( 731 )  Szirácsik Zoltán, Balassagyarmat (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Videójáték szoftver.

  28    Társasjáték, átlós malom.

 ( 210 ) M 17 00186

 ( 220 ) 2017.01.19.

 ( 731 )  Sas Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SASGROUP

 ( 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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00203

 ( 220 ) 2017.01.19.

 ( 731 )  Fábián Ferenc, Csongrád (HU)

 ( 541 ) ZAFIRZULIN

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászat használathoz adaptált

diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; étrendkiegészítők, élelmiszerek,

antioxidáns kapszulák, aranyér elleni készítmények, teák, ásványi élelmiszerkiegészítők, balzsamok, bőrápoló

készítmények, diétás termékek, dezodorok, dohánymentes cigaretták, EÜ betétek, menstruációs betétek,

emésztést elősegítő szerek, enzim készítmények, erősítő szerek, élelmirostok, étrendkiegészítő enzimek,

étvágycsökkentő készítmények, fejfájás elleni készítmények, gyógynövénytermékek, gyógyitalok, gyógyteák,

hashajtók, herbateák, idegerősítő szerek, kapszulák, kenőcsök, méhpempő készítmények, hidegen sajtolt olajok,

 parazitaölő készítmények, propolisz tartalmú készítmények, sók, tinktúrák.

 29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; étkezési

olajok és zsírok; algakivonatok, áloé vera, dió, dzsemek, gomba, gyümölcshéj, gyümölcsök, hagyma, zselatin,

kókuszolaj, kakaó, kagyló, lekvár, leveskészítmény, feldolgozott magvak, pástétom, szezámolaj, tőzegáfonya,

 virágpor készítmények.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek, méz; só; mustár; fűszerek; aromás készítmények, glükóz, konyhasó.

 ( 210 ) M 17 00204

 ( 220 ) 2017.01.20.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft. 100%, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Csitári Nikolett, Szeged

 ( 541 ) LOLIMUCIN

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi 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).
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 ( 210 ) M 17 00214

 ( 220 ) 2017.01.23.

 ( 731 )  ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00215

 ( 220 ) 2017.01.23.

 ( 731 )  ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00217

 ( 220 ) 2017.01.23.

 ( 731 )  Somlai Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 541 ) Völgyzugolyház, fejlesztő és közösségi ház a kacifántosokért

 ( 511 )  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.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 17 00218

 ( 220 ) 2017.01.24.

 ( 731 )  Németh Tímea Enikő, Tiszalök (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00224

 ( 220 ) 2017.01.23.

 ( 731 )  Tóth Norbert, Komárno (SK)

 ( 740 )  D&G Dobos Gerlai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BubbleShop

 ( 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).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00241

 ( 220 ) 2017.01.24.

 ( 731 )  Németh Krisztina Mária 100%, Kisbér (HU)

 ( 541 ) NKM

 ( 511 )   14    Ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

  16    Fényképek; tanítási és oktatási anyagok.

  20    Bútorok, tükrök, keretek.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 17 00248

 ( 220 ) 2017.01.25.

 ( 731 )  Boér Gábor 100%, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  KOZESCHNIK és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00277

 ( 220 ) 2017.01.27.

 ( 731 )  Szegedi Tudományegyetem, Szeged (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai

 cikkek; fogkrémek.

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; kötszeranyagok; fogtömő

 anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

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

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

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

 berendezések; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 17 00278

 ( 220 ) 2017.01.27.

 ( 731 )  Szegedi Tudományegyetem, Szeged (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai

 cikkek; fogkrémek.

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; kötszeranyagok; fogtömő

 anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

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

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

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

 berendezések; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 17 00279

 ( 220 ) 2017.01.27.

 ( 731 )  Szegedi Tudományegyetem, Szeged (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai

 cikkek; fogkrémek.

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; kötszeranyagok; fogtömő

 anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

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

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

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

 berendezések; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 17 00280

 ( 220 ) 2017.01.27.

 ( 731 )  Szegedi Tudományegyetem, Szeged (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai

 cikkek; fogkrémek.

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; kötszeranyagok; fogtömő

 anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

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

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

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

 berendezések; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 17 00283

 ( 220 ) 2017.01.27.

 ( 731 )  Szabó György, Kecskemét (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

 11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

 berendezések.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 17 00285

 ( 220 ) 2017.01.27.

 ( 731 )  Bortársaság Boltok Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 00287

 ( 220 ) 2017.01.27.

 ( 731 )  Bortársaság Boltok Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 17 00294

 ( 220 ) 2017.01.27.

 ( 731 )  Top Tommy Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lehoczky Dávid, Budapest

 ( 541 ) Top Tommy

 ( 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).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00334

 ( 220 ) 2017.02.02.

 ( 731 )  Beauty Expert Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bada János, Budapest
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( 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).

 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 17 00536

 ( 220 ) 2017.02.15.

 ( 731 )  Badó Ferenc Antal, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Bőr áruk, bőr övek, bőr táskák, bőr kabátok.

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

  35    Ruházati termékek, övek, bőr ruházati termékek forgalmazása.

 ( 210 ) M 17 00597

 ( 220 ) 2017.02.22.

 ( 731 )  Bright Side Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; üzleti menedzselés előadóművészek részére; reklámanyagok

terjesztése; reklám szövegek publikálása; televíziós-, rádiós reklámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás;

 üzletszervezési tanácsadó szolgáltatások; import-export ügynökségek.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlan és szállás ügynökségek.

 41    Sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatás; szórakoztatási információk; kulturális tevékenység;

ügynöki szolgáltatás előadóművészek részére; előadóművészek szolgáltatásai; fogadások tervezése és szervezése;

klubszolgáltatások; zene összeállítása; zenei felvételek készítése; videofelvételek készítése; filmgyártás;

videofilmek gyártása; televíziós szórakoztatás; televízió műsorok felvétele; rádiós szórakoztatás; rádió műsorok

felvétele; riporteri szolgáltatás; rendezvények-, bemutatók-, események-, konferenciák-, kiállítások szervezése;

impresszárió szolgáltatásai; show-műsorok; színházi produkciók; szabadidős szolgáltatások nyújtása; szórakozási

tárgyú információk; könyv- és egyéb szövegek kiadása; oktatás;szakmai képzés; on-line elérhető elektronikus

 publikációk; versenyek szervezése.

 45    Jogi szolgáltatások; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél részére;

engedélyek jogi ügyintézése; jogi dokumentumok elkészítése; közbenjárás; szellemi tulajdonnal kapcsolatos

 konzultációk; szerzői jogok kezelése; Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 17 00667

 ( 220 ) 2017.02.24.

 ( 731 )  Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  34    Kézi és nem kézi gyártású dohány; cigaretta dohány, pipadohány, dohány kézzel tekert cigarettához, rágható

dohány, szippantható dohány; cigaretták, elektronikus cigaretták, szivarok, szivarkák, tubák; a 34. áruosztályba

 tartozó dohányzási cikkek; cigaretta papírok, cigarettapapír filterrel és gyufák.

 ( 210 ) M 17 00673

 ( 220 ) 2017.02.27.

 ( 731 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Biggeorge Property

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztáy betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valuta ügyletek; ingatlanügyletek (az osztáy betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00695

 ( 220 ) 2017.03.01.

 ( 731 )  Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)

  

( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 00705

 ( 220 ) 2017.03.01.

 ( 731 )  Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület, Bük (HU)

 ( 740 )  dr. Vadnai Bence, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsónadrágok; alsónadrágok rövid; alsóneműk; atlétatrikók; bugyik;

cipők; csecsemőke1engyék, babake1engyék; csecsemőnadrágok [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat]; fejfedők

[kalapáruk]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fityulák; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; harisnyák;
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hosszúnadrágok; hurkolt/kötöttáruk; ingek; jelmezek; kabátok; kalapok; kerékpáros öltözetek; készruhák;

kesztyűk [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kombinék [alsóneműk]; köntösök, pongyolák; kötények

(ruházat]; kötöttáruk; lábszárvédők, kamáslik; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik; matrózblúzok;

mellények; mellények halászoknak/horgászoknak; melltartók; muffok, karmantyúk [ruházat]; munkaruhák,

munkaköpenyek; művésznyakkendők; nem elektromosan fűtött lábmelegítők; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak

[sálak]; övek [ruházat]; papírkalapok [ruházat]; papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, nem papírból;

pelerinek; pénztaró övek [ruházat] pizsamák; pólók; prémsálak [szőrmék]; ruházatok, ruhaneműk; sálak;

sárcipők; síkesztyűk; skort-ok [túraszoknyák]; spárgatalpú vászon lábbelik; sportcipők; sport lábbelik;

sportmezek; strandlábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek; szandálok; szemellenzők [fejfedők]; szoknyák;

szvetterek; tarka selyemkendők [nyaksálak]; térdnadrágok; tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk;

 vállkendők, nagykendők; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; cirkuszok; coaching [tréning]; egészségvédő klubok szolgáltatásai

[egészségügy és fitnesz tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fitnesztanfolyamok

vezetése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; golfpályák üzemeltetése; játékkölcsönzés; jegyirodai

szolgáltatások [szórakoztatás]; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mozgókönyvtári

szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; nyelvi tolmács szolgáltatások; show-műsorok;

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok lebonyolítása; sportlétesítmények

üzemeltetése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok

szervezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; üdülési tárgyú információk; üdülőtáborok

szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vidámparkok; zenei

 produkciók.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások;

ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek,

építmények bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek;

önkiszolgáló éttermek;önkiszolgáló éttermek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz

[érkezések és távozások ügyintézése]; sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák,

panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz

 [tárgyalótermek]; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátás.

 ( 210 ) M 17 00815

 ( 220 ) 2017.03.09.

 ( 731 )  PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CERAMIC

 ( 511 )  2    Festékek.

 ( 210 ) M 17 00816

 ( 220 ) 2017.03.09.

 ( 731 )  PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KERAMIK

 ( 511 )  2    Festékek.

 ( 210 ) M 17 00822

 ( 220 ) 2017.03.10.
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 ( 731 )  Digital Nomad Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 740 )  Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   35    A szállítási vállalkozások reklámozásával kapcsolatos szolgáltatások.

  39    Utazásszervezés.

  43    Utazási ügynökök , utazásközvetítők által nyújtott szállodai szobafoglalási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 00831

 ( 220 ) 2017.03.10.

 ( 731 )  Qianjiang-KEEWAY (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) KEEWAY

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési 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).

 ( 210 ) M 17 00918

 ( 220 ) 2017.03.21.

 ( 731 )  Tihanyi Bencés Apátság, Tihany (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) REGE

 ( 511 )  3    Illóolajok, gyógynövény illóolajok, citromfű illóolajok, levendula illóolajok.

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

 adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrendkiegészítők emberek és állatok számára; gyógyteák.

 30    Kávé, kakaó és kávépótló szerek; rizs; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások;

fűszerek; jég; teák [nem gyógyászati használatra]; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy

 levelek.

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

 zöldségitalok és zöldséglevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), borok; likőrborok; szénsavas borok; pezsgők; szeszes ital

 készítmények; párlatok; likőrök; koktélok.

 35    Kiskereskedelem az élelmiszerek, alkoholos és alkoholmentes italok, ajándék- és emléktárgyak, kézműves,

 népművészeti és iparművészeti termékek, hungarikumok termékkörben.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális, szórakoztatási célú

 rendezvények szervezése.

 43    Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások; kávéházak; cukrászdák; gyorséttermek, snack bárok;

kantinok, büfék, étkezdék; bár szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; időleges szállásadás; átmeneti szállások

kiadása; foglalás panziókban; szállásfoglalás; hordozható épületek, építmények bérbeadása; panziók; szállodai

szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek];

 turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás].

 ( 210 ) M 17 00921
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 ( 220 ) 2017.03.21.

 ( 731 )  Proton Versek Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Húsok.

 ( 210 ) M 17 00922

 ( 220 ) 2017.03.21.

 ( 731 )  Proton Versek Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládé.

 ( 210 ) M 17 00924

 ( 220 ) 2017.03.21.

 ( 731 )  S. C. JOHNSON & SON, INC., Racine, Wisconsin (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ELÉG GYORS A RENDÍTHETETLEN ANYUKÁKNAK

 ( 511 ) 5    Készítmények gyomnövények elpusztítására és kártékony állatok irtására; rovarirtó szerek; molyirtók;

rovarriasztók; peszticidek; gombaölő szerek, fungicidek; herbicidek; szúnyogriasztó tekercsek és lapocskák;

 csíraölő és fertőtlenítő készítmények.

  21    Rovarcsapdák és csalik.

 ( 210 ) M 17 00931

 ( 220 ) 2017.03.21.

 ( 731 )  S. C. JOHNSON & SON, INC., Racine, Wisconsin (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MINT A RENDÍTHETETLEN ANYUKÁK, A RAID ÚGY VÉDI A CSALÁDOT

 ( 511 ) 5    Készítmények gyomnövények elpusztítására és kártékony állatok irtására; rovarirtó szerek; molyirtók;

rovarriasztók; peszticidek; gombaölő szerek, fungicidek; herbicidek; szúnyogriasztó tekercsek és lapocskák;

 csíraölő és fertőtlenítő készítmények.

  21    Rovarcsapdák és csalik.

 ( 210 ) M 17 00932

 ( 220 ) 2017.03.21.

 ( 731 )  S. C. JOHNSON & SON, INC., Racine, Wisconsin (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MINT A RENDÍTHETETLEN ANYUKÁK, A RAID SOSEM ALSZIK

 ( 511 ) 5    Készítmények gyomnövények elpusztítására és kártékony állatok irtására; rovarirtó szerek; molyirtók;

rovarriasztók; peszticidek; gombaölő szerek, fungicidek; herbicidek; szúnyogriasztó tekercsek és lapocskák;

 csíraölő és fertőtlenítő készítmények.

  21    Rovarcsapdák és csalik.
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 ( 210 ) M 17 00933

 ( 220 ) 2017.03.21.

 ( 731 )  S. C. JOHNSON & SON, INC., Racine, Wisconsin (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) RENDÍTHETETLENNEK LENNI JÓ

 ( 511 ) 5    Készítmények gyomnövények elpusztítására és kártékony állatok irtására; rovarirtó szerek; molyirtók;

rovarriasztók; peszticidek; gombaölő szerek, fungicidek; herbicidek; szúnyogriasztó tekercsek és lapocskák;

 csíraölő és fertőtlenítő készítmények.

  21    Rovarcsapdák és csalik.

 ( 210 ) M 17 01463

 ( 220 ) 2017.05.05.

 ( 731 )  Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szuchy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Haller Camping

 ( 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).

A rovat 71 darab közlést tartalmaz.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 10. szám, 2017.05.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1166


		2017-05-18T12:26:33+0200
	Szabó Richárd István




