
Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 03 03480

 ( 731 ) Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise

 Nationale, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice (CZ)

 ( 210 )  M 17 01779

 ( 731 )  VIRESOL Kft., Visonta (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 07 04136

 ( 731 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 09 02737

 ( 731 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 12 01683

 ( 731 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 14 00483

 ( 731 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gór Csaba, Francsics és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 16 03579

 ( 731 )  Netrisk.hu Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sebestyén László, Budapest

 ( 210 )  M 17 00373

 ( 731 )  Netrisk.hu Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 17 00375

 ( 731 )  Netrisk.hu Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 17 00374

 ( 731 )  Netrisk.hu Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 
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Helyreigazítás 

  

A Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 2018. március 14-ei számában, az M1703921 és az M1703526 ügyszámú 
védjegybejelentések hibásan jelentek meg.  
Ezek helyesen a következők: 

 

( 210 ) M 17 03921 
( 220 ) 2017.12.06. 
( 731 ) Amazon Europe Core S.á.r.l., Luxembourg (LU) 
( 740 ) dr. Tilk Rita, Budapest 
( 546 ) 

 

( 511 ) 9  Hangutasításos és -felismerő szoftver, beszédet szöveggé átalakító szoftverek, és beszédhanggal irányítható 
szoftveralkalmazások; személyi asszisztens szoftver; otthoni automatizálás és otthoni készülék integrációs szoftver; személyi 
járműintegrációs szoftver; vezetéknélküli kommunikációs szoftver beszéd-, hang-, videó- és adatátvitelre; keresőmotor 
szoftverek; számítógépes szoftver különálló hangvezérléses információs eszközök és személyi asszisztens eszközök 
vezérléséhez; számítógépes szoftverek személyes információkezeléshez; számítógépes szoftverek az alábbiak elérésére, 
böngészésére és a bennük való keresésre: online adatbázisok, audio-, videó- és multimédiás tartalmak, játékok és szoftverek, 
szoftveralkalmazásokra vonatkozó piacterek; számítógépes szoftver információk hozzáféréséhez, figyeléséhez, nyomon 
követéséhez, kereséséhez, mentéséhez és megosztásához közérdekű témákkal kapcsolatban; széleskörű fogyasztási cikkeket 
forgalmazó kiskereskedelmi és rendelési szolgáltatások használatára készült számítógépes szoftverek; a "dolgok internete" 
(loT) típusú elektronikus eszközök csatlakozására és irányítására készült számítógépes szoftverek; hálózatba kapcsolt 
vezetéknélküli fogyasztói elektronikai készülékek, háztartási klíma berendezések, világítástechnikai termékek és személyi 
járműszoftver csatlakozására, működtetésére, irányítására és kezelésére használatos számítógépes szoftverek; számítógépes 
szoftverek mások általi használatra olyan szoftver fejlesztésére, amely kezeli, csatlakoztatja és működteti a "dolgok internete" 
(loT) típusú elektronikus eszközöket; számítógépes szoftverek alkalmazás-programozó interfészekként való használatra 
(API); szoftverfejlesztő készlet (SDK), amely számítógépes szoftverfejlesztő eszközökből áll beszédhangszolgáltatás 
kézbesítés és a természetes nyelvet megértő technológia fejlesztésére globális számítógépes hálózatokon, vezetéknélküli 
hálózatokon, valamint elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül; adatokat kommunikációs hálózatokon és az interneten 
keresztül cserélő és felhőalapú adattároló és cserélő szolgáltatásokhoz csatlakozó elektronikus eszközök, rendszerek és 
cserélők által használt alkalmazásprogramozási illesztőegységek (API-k) fejlesztésére, használatára és összekapcsolt 
működésre képessé tételére szolgáló szoftverfejlesztő készletek (SDK-k) és számítógépes szoftverek; Internethez csatlakozó 
fogyasztói elektronikus eszközökhöz való szoftverek és alkalmazások létrehozására szolgáló, alkalmazásprogramozási 
illesztőegységekként (API-k) használható szoftverfejlesztő eszközöket és szoftvereket tartalmazó szoftverfejlesztő készletek 
(SDK-k); alkalmazás-programozási interfész (API), nevezetesen, szoftverek beszédhangszolgáltatás kézbesítés és személyi 
asszisztenciára képes eszközök fejlesztésének elősegítésére fogyasztói elektronikus eszközökkel kapcsolatban; számítógépes 
alkalmazásszoftverek vezetéknélküli kézi eszközökhöz, nevezetesen vezérlő, integráló, működtető, csatlakozó és irányító 
szoftverek hangvezérléses információs eszközökhöz, nevezetesen felhőhöz csatlakozó és hangvezérléses okos fogyasztói 
elektronikus eszközök és elektronikus személyiasszisztens eszközök; Számítógépes szoftverfejlesztési eszközök. 
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35  Megrendelések teljesítéséhez kapcsolódó szolgáltatások; termékinformációk biztosítása segítségnyújtás céljából olyan 
általános fogyasztói áruk kiválasztásához, amelyek megfelelnek a fogyasztói igényeknek; fogyasztói tájékoztatás és 
kapcsolódó hírek biztosítása a sport, szórakoztatás, üzlet és pénzügy, politika és kormányzat, egészségügy és fizikai erőnlét, az 
időjárás, a tudomány és technológia, az utazás, a művészetek és az irodalom, az életmód és a személyes fejlődés, a járművek és 
a közlekedés, az oktatás és gyermekfejlődés, ingatlan, divat és design, ételek és főzés, otthondíszítés, a zene és a mozi, a 
történelem, az orvostudomány a jog területén és az aktuális eseményekről. 
41  Nem letölthető műsoros zene és podcastok biztosítása; tájékoztatás, hírek és kommentárok biztosítása az aktuális 
események, szórakoztatás, kulturális események, hírek, sport, szórakoztatás, üzlet és pénzügy, politika és kormányzat, 
egészségügy és fizikai erőnlét, az időjárás, a tudomány és a technológia, az utazás, a művészetek és az irodalom, életmód és a 
személyes fejlődés, járművek és közlekedés, az oktatás és gyermekfejlődés, ingatlan, divat és design, ételek és a főzés, 
otthondíszítés, a zene és a mozi, a történelem, az orvostudomány a jog és a fogyasztói ügyek területén. 
42  Platform, mint szolgáltatás (PaaS) a következőkkel kapcsolatban: számítógépes szoftver platformok hangutasításos és 
-felismeréses szoftverekhez, beszédet szöveggé alakító szoftverekhez, és beszédhangot lehetővé tévő 
szoftveralkalmazásokhoz; személyi asszisztens szoftverhez való számítógépes szoftverplatformokat kínáló 
platformszolgáltatás (PaaS); otthonautomatizáló és otthoni készülékek integrációját szolgáló szoftverekhez való számítógépes 
szoftverplatformokat kínáló platformszolgáltatás (PaaS); személyi járműintegrációs szoftverekhez való számítógépes 
szoftverplatformokat kínáló platformszolgáltatás (PaaS); beszéd, audió, videó és adatátvitel vezetéknélküli kommunikációs 
szoftvereken, és az ezeket tartalmazó számítógépes szoftverplatformokhoz tartozó platformszolgáltatás (PaaS); számítógépes 
szoftver önálló hangvezérléses információkat és személyi asszisztens eszközöket irányító szoftver mint szolgáltatás (SaaS); 
személyes adatok kezelésére való számítógépes szoftver, mint szolgáltatás (SaaS); szoftver mint szolgáltatás (SaaS) a 
következőkkel kapcsolatban: online adatbázisok, audio-, videó- és multimédiás tartalmak, játékok és szoftverek, 
szoftveralkalmazásokra vonatkozó piacterek elérésére, böngészésére, és bennük való keresésre; számítógépes szoftver 
információk hozzáféréséhez, figyeléséhez, nyomonkövetéséhez, kereséséhez, lementéséhez és megosztásához közérdekű 
témákkal kapcsolatban szoftver mint szolgáltatás (SaaS); Széleskörű fogyasztási cikkeket forgalmazó kiskereskedelmi és 
rendelési szolgáltatások használatára készült számítógépes szoftverek; a "dolgok internete" (loT) típusú elektronikus eszközök 
csatlakozására és irányítására készült számítógépes szoftverekhez tartozó szoftver mint szolgáltatás (SaaS); hálózatba kapcsolt 
vezetéknélküli fogyasztói elektronikai készülékek, háztartási klímaberendezések, világítástechnikai termékek és járművek 
csatlakozására, működtetésére, irányítására és kezelésére használatos számítógépes szoftverek, és ehhez tartozó szoftver mint 
szolgáltatás (SaaS); számítógépes szoftverek mások általi használatra olyan szoftver fejlesztésére, amely kezeli, csatlakoztatja 
és működteti a "dolgok internete" (loT) típusú elektronikus eszközöket, és az ehhez tartozó szoftver mint szolgáltatás (SaaS); 
alkalmazásprogramozási felületként (API) használatható szoftver, mint szolgáltatás (SaaS); szabadalmaztatott számítógépes 
szoftverek tervezése, fejlesztése és karbantartása a természetes nyelv, a beszéd, a nyelv és a hangfelismerés területén; technikai 
támogatás és konzultációs szolgáltatások számítógépes rendszerek, platformok és alkalmazások fejlesztésére; 
alkalmazásszolgáltatás (ASP) szolgáltatások az alábbiakhoz: vezérlő, integráló, működtető, csatlakozó és irányító szoftverek 
hangvezérléses információs eszközökhöz, nevezetesen felhőhöz csatlakozó és hangvezérléses okos fogyasztói elektronikus 
eszközök és elektronikus személyi asszisztens eszközök; személyre szabott számítógépes keresési szolgáltatások, nevezetesen 
információk az ügyfél kifejezett kérésére az interneten keresztül történő keresésének és visszakeresésének biztosítása; 
számítógépes szolgáltatások, nevezetesen, eszközök távoli menedzsmentje számítógépes hálózatok, vezetéknélküli hálózatok 
és az internet segítségével; Internetes keresőprogram szolgáltatások biztosítása; Az összes fentiekkel kapcsolatos tájékoztató, 
tanácsadó és szakértői szolgáltatások.  
45  Személyes ügyintézési (concierge) szolgáltatások biztosítása mások számára; közösségi hálózatépítő szolgáltatások. 

 
 

( 210 ) M 17 03526 
( 220 ) 2017.11.02. 
( 731 ) Gálné Varga Szilvia 50%, Bócsa (HU) 

Varga Zsolt 50%, Soltvadkert (HU) 
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest 
( 546 ) 

 

( 511 ) 31  Szőlő, friss; szőlőtőkék. 
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33  Alkoholos italok (sörök kivételével); készítmények alkoholos italok készítéséhez; borok; habzóbor, pezsgő; bor alapú 
italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; desszertborok; rozéborok; asztali borok. 
35  A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: szőlő, friss; a következő árukkal kapcsolatos 
kiskereskedelmi szolgáltatások: szőlőtőkék; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: alkoholos italok 
(sörök kivételével); a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: alkoholos italok (sörök kivételével); a 
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: készítmények alkoholos italok készítéséhez; a következő 
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: készítmények alkoholos italok készítéséhez; a következő árukkal 
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: borok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: borok; 
a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: habzóbor, pezsgő; a következő árukkal kapcsolatos 
nagykereskedelmi szolgáltatások: habzóbor, pezsgő; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: bor 
alapú italok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: bor alapú italok; a következő árukkal 
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: bort tartalmazó italok [fröccsök]; a következő árukkal kapcsolatos 
nagykereskedelmi szolgáltatások: bort tartalmazó italok [fröccsök]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi 
szolgáltatások: desszertborok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: desszertborok; a következő 
árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: rozé borok; a következőárukkal kapcsolatos nagykereskedelmi 
szolgáltatások: rozé borok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmiszolgáltatások: asztali borok; a következő árukkal 
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: asztali borok. 
43  Ideiglenes szállásbiztosítás; étel- és italellátás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szállás 
biztosítása szállodákban és motelekben; szállásszervezés turisták számára; alkoholos italok felszolgálása; borkóstolási 
szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; éttermi foglalási 
szolgáltatások. 

 
 
A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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