
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 14 02316

 ( 220 ) 2014.07.21.

 ( 731 )  Schoco Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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)

 energiaitalok; üdítőitalok.

 ( 210 ) M 14 02584

 ( 220 ) 2014.08.25.

 ( 731 )  Szentkirályi Ásványvíz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

 és más készítmények italokhoz.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03247

 ( 220 ) 2014.10.28.

 ( 731 )  Tassányi József Ferenc (Vitézi Rend), Alcsútdoboz (HU)

 ( 541 ) Vitézi Szék

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03290

 ( 220 ) 2014.10.30.

 ( 731 )  Anschau László Dávid, Biatorbágy (HU)

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03310

 ( 220 ) 2014.11.04.

 ( 731 )  KIEL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Vágó Laura, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OTTHONTEREMTÉS KÖNNYEDÉN

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

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

 ( 210 ) M 14 03427

 ( 220 ) 2014.11.13.

 ( 731 )  AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Mobiltelefonról ki/be kapcsolható, vezérelhető gépjármű biztosítás.

  38    Mobiltelefon szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03428

 ( 220 ) 2014.11.13.

 ( 731 )  AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Mobiltelefonról ki/be kapcsolható, vezérelhető gépjármű biztosítás.

  38    Mobiltelefon szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03489

 ( 220 ) 2014.11.19.

 ( 731 )  PARADOX-Hungary Scorpio Biztonsági Szolgálat Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) SCORPIO Biztonsági Szolgálat

 ( 511 ) 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; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
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 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03497

 ( 220 ) 2014.11.19.

 ( 731 )  Onfire Charcoal Sdn. Bhd., Sarawak, Sibu (MY)

 ( 740 )  dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Faszén kertészeti célokra; faszén talajjavítóként való használatra; aktivált faszén.

4    Faszén; faszén tüzelőanyagként való használatra; faszén brikettek; gyúlékony faszén brikettek; faszén alapú

 termékek tüzelőanyagként való használatra; növényi faszén.

  11    Faszén kályhák; faszén grillek; faszénnel fűtött fűtőtestek háztartási célokra.

 ( 210 ) M 14 03712

 ( 220 ) 2014.12.08.

 ( 731 )  Sághy Enikő, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

kivételével) daloskönyvek, fényképek [nyomtatott], folyóiratok, grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók,

grafikus ábrázolások, kártyák, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok, revük [időszaki lapok],

naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, papíráruk, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, portrék,

arcképek, poszterek, prospektusok, szórólapok, tervrajzok, újságok, üdvözlőlapok/kártyák,

 vízfestmények,akvarellek.

 38    Távközlés, internet elektronikus; telefonos, számítógépes és távszámítógépes kommunikáció; üzenetek és

képek közlése számítógéppel, beleértve az internetet; digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla

 szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus levelezés, e-mail.

 41    Oktatás, nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; tanfolyamok; internetes

oktatás; távoktatás; elektronikus oktatás; akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása,

coaching [tréning[, élő előadások bemutatása, egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz

tréning], filmszínházi előadások, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és

lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, oktatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

 letölthetők, rádió- és televízióprogramok készítése, szemináriumok rendezése és vezetése.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 10. szám, 2015.05.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M945



 ( 210 ) M 14 03718

 ( 220 ) 2014.12.08.

 ( 731 )  BSP Ingatlanberuházó Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  dr. Péter Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03792

 ( 220 ) 2014.12.16.

 ( 731 )  PÁRIZSI UDVARHÁZ Ingatlanfejlesztő Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Lampé Zoltán, Dr. Lampé Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) PÁRIZSI UDVAR

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

 ( 210 ) M 14 03827

 ( 220 ) 2014.12.18.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) HYDROFEMIN

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek.

 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

  10    Orvosi készülékek és műszerek.

 ( 210 ) M 14 03850

 ( 220 ) 2014.12.19.

 ( 731 )  Rivan-Nova Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) 5 Napos Fitness Program a Rivan-Nova Kft.-től

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

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok.

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03851
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 ( 220 ) 2014.12.19.

 ( 731 )  Rivan-Nova Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Manager Activ a Rivan-Nova Kft.-től

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti 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.

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03867

 ( 220 ) 2014.12.19.

 ( 731 )  INDECOR ART Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Cserich Zsolt, Dr. Cserich Dr. Gyovai Ügyvédi Iroda, Sopron

  
( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

 ( 210 ) M 14 03868

 ( 220 ) 2014.12.19.

 ( 731 )  Restau-rent Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rácz Zoltán, Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03901

 ( 220 ) 2014.12.23.

 ( 731 )  Némethné Fehér Györgyi, Göd (HU)

 ( 541 ) MINDENT A FUTÁSRÓL NŐKNEK

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból, cimkék, folyóiratok, füzetek,

grafikai nyomatok, hírlevelek, képek, kézikönyvek, könyvkötészeti cikkek, nyomtatványok, nyomtatott

 publikációk, újságok, noteszok, könyvkötések, naptárak, prospektusok, dossziék - a női futás témájában.

 35    Marketing, divatbemutató szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára, hirdetések

levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom optimalizálása, keresőmotor optimalizálása,

kereskedelmi és reklámcélú kiállítások szervezése, online hirdetői szolgáltatás eladása és vásárlása, online piactér
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biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére, payper (ppc) hirdetés, rádiós reklámozás,

reklámfilmek előállítása, reklámszöveg szerkesztése, telemarketing szolgáltatás, televíziós reklámozás - a női

 futás témájában.

 41    Coaching (tréning), egészszégvédő klubok szolgáltatásai (eü-i és fitnesz tréning), elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line kiadása, élő előadások bemutatása, fitnesztanfolyamok vezetése, gyakorlati képzés

(szemléltetés), könyviadás, oktatás, online elérhető elektromos publikációk - nem letölthető, online nem letölthető

videók biztosítása, rádió-és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, sport edzőtábori szolgáltatások,

sportversenyek szervezése, sportlétesítmények üzemeltetése, sorsjátékok lebonyolítása, személyes edző

 szolgáltatás (fitnesz), szerencsejátékok, szövegek kiadása, versenyek szervezése - a női futás témájában.

 ( 210 ) M 15 00004

 ( 220 ) 2015.01.06.

 ( 731 )  Litelife s.r.o., Bratislava (SK)

 ( 740 )  Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diétás élelmiszerek gyógyászati használatra.

 29    Hús, hal, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított,főzött és fagyasztott gyümölcsök, gombák

és zöldségek;gyümölcskocsonyák (zselék), befőttek, kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és

 zsírok; készételek, levesek és húslevesek; gyorsételek és édességek (desszertek).

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup, élesztő,sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; étkezési jég; félkész ételek és ínyenc falatok.

  35    Fűszer kiskereskedelem; élelmiszer kiskereskedelem interneten keresztül.

  39    Étel házhozszállítás.

 ( 210 ) M 15 00009

 ( 220 ) 2015.01.06.

 ( 731 )  Molnár Ferenc, Csibrák (HU)

 ( 541 ) Magic bait

 ( 511 )   28    Mesterséges csali horgászathoz.

  31    Állateledel horgász csali.

 ( 210 ) M 15 00012

 ( 220 ) 2015.01.07.

 ( 731 )  HUNOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HUNOR

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00021

 ( 220 ) 2015.01.09.

 ( 731 )  Lavina Szervíz Kft., Szokolya (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  1    Fémek edzésére szolgáló készítmények.

4    Ipari olajok; ipari viasz; ipari zsír; kenőanyagok; kenőanyag színezékek; kenő olaj; kenő zsír; kenőanyagok

 faipari felhasználásra; adalékanyagok üzemanyagokhoz.

  35    Kereskedelmi szolgáltatás; ipari olajok, zsírok, kenőanyagok, adalékanyagok kereskedelme.

 ( 210 ) M 15 00057

 ( 220 ) 2015.01.14.

 ( 731 )  DR. IMMUN Kft., Hatvan (HU)

 ( 541 ) Supericum

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti 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) (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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00058

 ( 220 ) 2015.01.14.

 ( 731 )  TV2 Médiacsoport Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Péntek Zoltán ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) TV2 Classic

 ( 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 15 00060

 ( 220 ) 2015.01.14.

 ( 731 )  DR. IMMUN Kft., Hatvan (HU)

 ( 541 ) Dinamicum

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti 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) (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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00082

 ( 220 ) 2015.01.15.

 ( 731 )  Asztalos Levente, Pomáz (HU)
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 Varga Zoltán Géza, Telki (HU)

 ( 541 ) Klikkmánia

 ( 511 ) 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; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 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 15 00093

 ( 220 ) 2015.01.15.

 ( 731 )  LIDL Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)

 ( 740 )  Dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús és hústermékek; friss húsok.

 ( 210 ) M 15 00094

 ( 220 ) 2015.01.15.

 ( 731 )  LIDL Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)

 ( 740 )  Dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús és hústermékek; friss hús.

 ( 210 ) M 15 00095

 ( 220 ) 2015.01.15.

 ( 731 )  LIDL Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)

 ( 740 )  Dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   29    Hús és hústermékek; friss hús.

 ( 210 ) M 15 00096

 ( 220 ) 2015.01.15.

 ( 731 )  Antal Ádám, Jászszentandrás (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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).

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 210 ) M 15 00097

 ( 220 ) 2015.01.15.

 ( 731 )  Seres Sára, Debrecen (HU)

 ( 541 ) Shumlee

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 00098

 ( 220 ) 2015.01.15.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 50%, Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Kft. 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek; érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó

 játékgépek; zsetonok játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00099

 ( 220 ) 2015.01.15.

 ( 731 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 10. szám, 2015.05.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M951



  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországon feldolgozott hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok mindenféle húskészítmény.

 ( 210 ) M 15 00100

 ( 220 ) 2015.01.15.

 ( 731 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországon feldolgozott hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok mindenféle húskészítmény.

 ( 210 ) M 15 00104

 ( 220 ) 2015.01.15.

 ( 731 )  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd, Seoul (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SMARTEC Hankook TBR Technology

 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 210 ) M 15 00105

 ( 220 ) 2015.01.16.

 ( 731 )  EY Training Center Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vámosi-Nagy Szabolcs, Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EY Training Center

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

 ( 210 ) M 15 00106

 ( 220 ) 2015.01.16.

 ( 731 )  EY Training Center Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Vámosi-Nagy Szabolcs, Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ernst & Young Training Center

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

 ( 210 ) M 15 00122

 ( 220 ) 2015.01.19.

 ( 731 )  Lengyel József, Nyúl (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Cukrász készítmények; cukrászati sütemények; díszek süteményekhez; marcipánok.

 35    Cukrász készítmények, torták kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; cukrász készítmények, torták és

sütemények reklámozása, ezekkel összefüggő marketing tevékenység és termék bemutatók és kiállítások

 szervezése.

  41    Cukrász készítmények és torták készítésével kapcsolatos szakmai képzések, oktatások és könyvkiadás.

 ( 210 ) M 15 00161

 ( 220 ) 2015.01.21.

 ( 731 )  REGIOLAND Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00168

 ( 220 ) 2015.01.21.

 ( 731 )  Koren Kinga, Budapest (HU)

 Koren Réka, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén, Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények; étrend-kiegészítők; ételek (egészségügyi előnyökkel); diétás, vagy gyógyászati

 céllal készített ételek.

 41    Fitnessz-tréning; egészségmegőrző-tréning; coaching (tréning); fitnessztanfolyamok vezetése, szervezése;

sportfelszerelések kölcsönzése; sportlétesítmények üzemeltetése; egészségvédő tevékenység; egészségmegőrző

 szolgáltatások; fizikai közérzet-javító tevékenység; életviteli tanácsadás; oktatás; szakmai képzés.

 44    Egészségügyi-egészségmegőrzési tanácsadás; fizikoterápia; mozgásterápia; masszázs; pszichológus

 szolgáltatásai; orvos szolgáltatásai; rehabilitáció; egészségügyi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 15 00170

 ( 220 ) 2015.01.21.

 ( 731 )  MÁTRA TAXI Egyesület, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Dr. Ferencz Domonkos, Gyöngyös
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( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 15 00173

 ( 220 ) 2015.01.22.

 ( 731 )  Tahitótfalu Község Önkormányzata, Tahitótfalu (HU)

 ( 740 )  Dr. Pálvölgyi Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00175

 ( 220 ) 2015.01.22.

 ( 731 )  PRIMAGÁZ HUNGÁRIA Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kollai Gergely, Kollai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Elektronikus kereskedelem; webáruház üzemeltetése.

 ( 210 ) M 15 00178

 ( 220 ) 2015.01.22.

 ( 731 )  Medgyesi Bálint, Palotás (HU)

 ifj. Medgyesi József, Palotás (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek; illóolajak; szappanok; hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; gyógyhatású növény alapú készítmények; növényi kivanatot

tartalmazó gyógyhatású készítmények; gyógyteák; gyógynövények; étrend kiegészítők emberek számára; diétás

 készítmények; vitaminok; nyomelemek.

  30    Teák, ételízesítők, aroma készítmények élelmezéshez; fűszerek;esszenciák élelmiszerekhez.

 ( 210 ) M 15 00179

 ( 220 ) 2015.01.22.

 ( 731 )  Kárpáti Éva, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Kárpáti Bernadett, Dr. Kárpáti Bernadett Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ANNAEVA

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

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

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

 ( 210 ) M 15 00186

 ( 220 ) 2012.11.09.

 ( 731 )  Sportsdirect.com Retail Limited, Shirebrook (GB)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SPORTSDIRECT.COM

 ( 511 )  4    Gyertyák karácsonyfához; gyertyák, illatosított.

 10    Ortopédiai cikkek; egészségügyi kiegészítők sportoláshoz (védőfelszerelések, bandázsok, ízületvédők);

 függesztő kötések sportoláshoz.

  26    Cipőfűzők.

  27    Gyékények.

  30    Cukorkaáruk; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére.

 ( 210 ) M 15 00187

 ( 220 ) 2015.01.23.

 ( 731 )  Bisothka Zoltán Viktor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 15 00188

 ( 220 ) 2015.01.22.

 ( 731 )  Nagy Antal, Esztergom (HU)

 ( 541 ) Lipót-terasz

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00190

 ( 220 ) 2015.01.23.

 ( 731 )  Shi Yanwei, Budapest (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 10. szám, 2015.05.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M955



  

( 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).

 ( 210 ) M 15 00235

 ( 220 ) 2015.01.27.

 ( 731 )  Surf Cafe Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) GIANNI RISTORANTE

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete;

gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalterítők,

 üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 15 00236

 ( 220 ) 2015.01.27.

 ( 731 )  Surf Cafe Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete; gyorséttermek; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;

 vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 15 00237

 ( 220 ) 2015.01.28.

 ( 731 )  Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) BÉRES ACTIVAL + MAGNÉZIUM - DUPLA MEGOLDÁS A MULTIVITAMIN ÉS A MAGNÉZIUM

EREJÉVEL

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

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők

 emberek és állatok számára.

 32    Alkoholmentes italok; szénsavas és szénsavmentes vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; izotóniás

 italok; készítmények italokhoz; porok, szirupok, tabletták, pasztillák italokhoz.

 35    Reklámozás; eladási propaganda mások számára; információ és tanácsadás fogyasztóknak; reklámidő

 bérlete távközlési médiumban; támogatás, szponzoráció médiában.

 ( 210 ) M 15 00238

 ( 220 ) 2015.01.28.

 ( 731 )  dr. Havas Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, PATINORG KFT., Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 )  4    Villamos energia; szélenergiából nyert villamos áram; megújuló energiaforrásokból nyert villamos áram.

7    Áramfejlesztők; áramfejlesztő generátorok; biztonsági áramfejlesztő generátorok; aggregátorok; dinamók;

generátorok szélturbinákhoz; szélturbinák; turbinalapátok szélturbinákhoz; szélsebesség-szabályozó berendezések

szélturbinákhoz; vezérlőszerkezetek szélturbinákhoz; áttételek szélturbinákhoz; csapágykarok, csapágybakok,

csapágykonzolok szélturbinákhoz; hajtóláncok, erőátviteli láncok szélturbinákhoz; hajtóművek szélturbinákhoz;

kardáncsuklós tengelykapcsolók szélturbinákhoz; kardántengelyek szélturbinákhoz; pneumatikus vezérlések

szélturbinákhoz; sebességszabályozók, fordulatszám-szabályozók szélturbinákhoz; tengelyek szélturbinákhoz;

 tengelykapcsolók, tengelykötések szélturbinákhoz.

 37    Szélturbinák felállítása, üzembe helyezése, karbantartása, javítása; elektromos generátorok és szélturbinák

javítása; szélturbinák felállításával és üzembe helyezésével kapcsolatos információk nyújtása; szélturbinák

 felállításának és üzembe helyezésének felügyelete.

 42    Energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés; tudományos kutatások; fizikai kutatások;

környezetvédelmi kutatás; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése;

szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; technológiai tanácsadási szolgáltatások az alternatív

 energiatermelés terén; technológiai tanácsadási szolgáltatások szélturbinákkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 15 00239

 ( 220 ) 2015.01.28.

 ( 731 )  eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatátviteli berendezések, adatbázisok, adatfeldolgozó készülékek és berendezések, adatfeldolgozó

szoftverek, adatgyűjtő berendezések, adathordozók, adattároló berendezések, mérőműszerek, elektronikus

 mérőműszerek, szoftverek.

  35    Műszaki berendezések, mérőműszerek kereskedelme.

 42    Szoftver tervezés, szoftver telepítés, szoftver karbantartás, mérési rendszerek tervezése, mérési

szolgáltatások; időjárási és talajtani adatok gyűjtése, adatbázisba való rendezése, kiértékelése; számítógépes és

műszaki rendszerek távfelügyelete; műszaki szolgáltatások; műszaki szakértői tevékenység; döntést támogató

 mérési rendszerek kiépítése, működtetése.

 ( 210 ) M 15 00270

 ( 220 ) 2015.01.29.

 ( 731 )  Aquashop Kft., Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; megrendelések

költségszámításával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; termékek eladásával és szolgáltatások biztosításával

kapcsolatos üzleti közvetítői és tanácsadói szolgáltatások; interneten keresztüli vásárlásokhoz kapcsolódó,

vevőszolgálatokra, termékkezelésre és árakra vonatkozó tanácsadás és tájékoztatás internetes oldalakon;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; eladási, értékesítési

promóciók; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások; megrendelések felvételéhez kapcsolódó

 adminisztrációs szolgáltatások; reklám és marketing szolgáltatások.

 37    Úszómedencék karbantartása, vízvezeték-szerelés, villamos vezetékek javítása, kőműves munkák,

szivattyújavítás, szigetelési szolgáltatások [építés], tisztítógépek kölcsönzése, vízszigetelés [építőipar], takarítási

 szolgáltatások.

  40    Vízkezelés, vízkezelési szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 15 00274

 ( 220 ) 2015.01.30.

 ( 731 )  DELTA VISION Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Körmendi Csaba Tamás, Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Seventh Age

 ( 511 )  9    Rögzített szoftverek.

  16    Könyvek; kártyák; plakátok; poszterek; prospektusok; szórólapok; térképek.

  41    On-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; elektronikus könyvek on-line kiadása.

 ( 210 ) M 15 00284

 ( 220 ) 2015.02.02.

 ( 731 )  Magyar Földgázkereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdu Krisztina, Világi-Hajdu Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Éghető gáz, légnemű üzemanyag-keverék, ásványi tüzelőanyag.

 ( 210 ) M 15 00312

 ( 220 ) 2015.02.05.

 ( 731 )  Yu Hua, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Gumicsizma; T-shirt; teniszpóló; pulóver; zokni; cipő; napellenző; dzseki; sapkák (baseball).

 28    Horgászcikk; horgászbot; horgászdamil; horgászorsó; horgászbot tartó; horgászjelző; műcsali; merítőháló;

 szék; táska.

 ( 210 ) M 15 00317

 ( 220 ) 2015.02.04.

 ( 731 )  Internetpatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ózd (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár István, Dr. Molnár István Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti 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) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00331

 ( 220 ) 2015.02.06.

 ( 731 )  SCIN COSMETICS Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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); natúr kozmetikumok, natúr arckrémek és testápolók, natúr tusfürdők,

 natúr szappanok, natúr testradírok, natúr vajak és olajok.

 ( 210 ) M 15 00333

 ( 220 ) 2015.02.06.

 ( 731 )  Nagy János, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Kovátsné dr. Rech Erika, Kovátsné dr. Rech Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás); vízi sporteszköz kölcsönzése.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) hazai és külföldi szakmai tanácskozások, kiállítások,

tapasztalatcserék, integrációs képzések, rendezvények szervezése és támogatása; kulturális és tudományos, sport

 és társadalomismereti rendezvények, expedíciók, tapasztalatcserék szervezése és támogatása.

 ( 210 ) M 15 00341

 ( 220 ) 2015.02.09.

 ( 731 )  m-Gel Hungary Video-Delikát Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 ( 210 ) M 15 00347

 ( 220 ) 2015.02.10.

 ( 731 )  M-12/B Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetések levélben megrendelve; honlapforgalom optimalizálása; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; közvéleménykutatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

 piackutatás; reklámanyagok terjesztése; reklámszövegek publikálása; telemarketing szolgáltatások.

 41    Akadémiák/oktatás; bálok szervezése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatás; on-line elérhető elektronikus

 publikációk, nem letölthetők; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás].

 ( 210 ) M 15 00359

 ( 220 ) 2015.02.10.

 ( 731 )  Emil és Társai Kft. 100%, Debrecen (HU)

  

( 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).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00360

 ( 220 ) 2015.02.11.

 ( 731 )  Swedsteel Építőipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vallyon Zsolt, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 00369

 ( 220 ) 2015.02.11.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 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 15 00435

 ( 220 ) 2015.02.14.

 ( 731 )  Antal Ferenc, Balassagyarmat (HU)

  

( 546 )

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

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők

 emberek és állatok számára; gyógynövények; gyógyteák.

  29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

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

 ( 210 ) M 15 00444

 ( 220 ) 2015.02.16.

 ( 731 )  IVM Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Muraközi Gergely, Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) SaveLog

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,

 keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00445

 ( 220 ) 2015.02.16.

 ( 731 )  IVM Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Muraközi Gergely,Dr Bakos - Dr Smied - Dr Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) SaveRent

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,

 keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
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vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00446

 ( 220 ) 2015.02.16.

 ( 731 )  IVM Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Muraközi Gergely,Dr Bakos - Dr Smied - Dr Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) StockMAT

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,

 keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00449

 ( 220 ) 2015.02.16.

 ( 731 )  P+K TEX Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Mandzsettagombok; nyakkendőtűk.

  25    Ruházati cikkek, cipők.

 ( 210 ) M 15 00456

 ( 220 ) 2015.02.17.

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

 ( 740 )  dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
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étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 00457

 ( 220 ) 2015.02.17.

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

 ( 740 )  dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti 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) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 00458

 ( 220 ) 2015.02.18.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

 ( 541 ) Tervezz időben! A műsort a FundiMini Gyerekszámla támogatja.

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek; érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó

 játékgépek; zsetonok játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00461

 ( 220 ) 2015.02.18.

 ( 731 )  Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kerpel Dávid, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Iránytűk.

 14    Érmék; érmek; antik érmek és érmék; ajándékérmék; ékszerek nemesfémből; bugák, ingotok nemesfémből;

jelvények nemesfémből; medálok; művészeti tárgyak nemesfémből; szobrok nemesfémből; szobrocskák

 nemesfémből; szálak nemesfémből; rézérmék; zsetonok.

 16    Albumok; katalógusok; naptárak; iratgyűjtők; dossziék; hajtogató kartonok; laminálók; grafikai nyomatok;

grafikai ábrázolások; fényképek; levelezőlapok; kártyák; borítékok (papíráruk); ragasztószalagok irodai vagy

háztartási célokra; ragasztószalagok papíripari vagy háztartási használatra; kézi lyukasztók; könyvkötő

felszerelések és gépek (irodai eszközök); fényképtartók; papírvágó kések (irodai cikkek); levélpapírok; ragasztók

(enyvek) papíripari vagy háztartási használatra; vonalzók (rajzoláshoz); ceruzák; töltőtollak; tuskihúzók;

könyvtámaszok; kartondobozok nevezetesen papírból készült; érmék tárolására szolgáló dobozok;

ceruzahegyezők; könyvjelzők; öntapadó címkék (papíráruk); tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására;

 postabélyegek; iratkapcsok; irattűzők; poszterek; papíripari cikkek.
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  18    Aktatáskák; bőröndök; kézi tárcák; levéltárcák; névjegytartók; kártyatartók.

  20    Antik érmék fa- és műanyag borítása.

  28    Zsetonok játékokhoz.

 35    Arany, platina, érmék, antikvitások és művészeti tárgyak nagy- és kiskereskedelmével kapcsolatos

 szolgáltatások; marketing és reklámszolgáltatások; kiállítások szervezése.

  36    Numizmatikai értékbecslés; régiségek értékbecslése; műtárgyak értékbecslése; értékek letétbe helyezése.

 42    Numizmatikai tevékenységek szakértői vizsgálata; műalkotások és érmekollekciók azonosítása és

 hitelesítése.

 ( 210 ) M 15 00464

 ( 220 ) 2015.02.18.

 ( 731 )  FARLO Sp. z o.o. Spólka Komandytowo-Akcyjna, Jastrzebie Zdrój (PL)

 ( 740 )  dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal (nem élő), nem élő baromfi, vadhús, húskivonatok, tartósított és fagyasztott zöldségek, tartósított és

fagyasztott gyümölcsök, főzött zöldségek és gyümölcsök, szárított zöldségek és gyümölcsök, kandírozott

[cukrozott] gyümölcsök, fagyasztott gyümölcsök,étkezési zselék, lekvárok (dzsemek), párolt gyümölcsök,

kompótok, tojások, tejek, tejtermékek, étkezési olajok, étkezési zsírok, húsleves, erőleves, húsleves

koncentrátumok, sültburgonya, chips, gyümölcs chips, tartósított és szárított gombák, tejes italok [főként tejet

tartalmazók], mogyorófélék (elkészített), gyümölcssaláták, zöldségsaláták, burgonyapelyhek, paradicsompüré,

virágporkészítmények [élelmiszer], zöldséglevek főzéshez, halból készített élelmiszerek, sajt, gyümölcshéj,

 felvágottak, gabonakivonatok élelmiszerként, levesek, leves készítmények, étkezési zselatin.

 30    Kávé, tea, kakaó, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek, liszt élelmiszerhez, kenyér, édességek, cukorkaáruk,

bonbonok (cukorkák), fagylaltok, jég (ehető), méz, melaszszirup, élesztő, sütőpor, mustár, ecet, szószok

[ízesítőszerek, fűszeres mártások], fűszerek, ízesítők, ételízesítők [fűszer], ízesítőszerek, fűszerek, természetes és

mesterséges jég, aromák élelmiszerekhez, zsemlemorzsa, zsemlék, chips [gabonakészítmény], torták,

sütemények, teasütemények, cukorkák, csokoládé alapú italok, kakaó alapú italok, tea alapú italok, eszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat; gyümölcskocsonyák (cukrászáru); méhpempő

emberi fogyasztásra, nem orvosi célból; kakaó alapú élelmiszerek, szendvicsek, emberi fogyasztásra szánt

búzadara, ketchup, főzősó, darált kukorica, sültkukorica, pattogatott kukorica, fagylaltporok, majonéz, metélt

tészta, nudli, galuska, makaróni, tészták, liszttartalmú tésztafélék, liszttartalmú ételek, müzli, palacsinták; nem

gyógyászati infúziók; ehető süteménydíszek, sütemények, pástétomok, tésztában sült pástétom, ravioli, pizzák,

kukoricapehely, paradicsomszósz, süteménypor, pudingok, salátaöntetek, étkezési keményítő, maltóz,

desszertöntetek, sodók, kétszersültek, quiche [tésztában sült sós sodó], gyümölcslepények, tortilla,

 élelmiszersűrítő anyagok, fűszernövények, tartósított és szárított kerti fűszernövények.

 ( 210 ) M 15 00467

 ( 220 ) 2015.02.18.

 ( 731 )  Portfolio Real Estate Hungary Ingatlanfejlesztési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 15 00490

 ( 220 ) 2015.02.20.

 ( 731 )  Bereczné Páli Judit, Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  
( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

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

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00496

 ( 220 ) 2015.02.23.

 ( 731 )  HAGGENMACHER UDVAR Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Krankovics Jelena, Krankovics Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SÖRKÖLY

 ( 511 )  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).

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével)(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00498

 ( 220 ) 2015.02.23.

 ( 731 )  Roland Divatház Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 00499

 ( 220 ) 2015.02.23.

 ( 731 )  Anatomic Foot Kft., Fót (HU)
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 ( 740 )  Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) ANATOMICFOOT

 ( 511 )   21    Pneumatikus lábbeli formázó, sámfa cipőkhöz, cipőtágító, sámfa lábbelikhez, lábbeli tágító.

 ( 210 ) M 15 00507

 ( 220 ) 2015.02.24.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és

helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; dohánytermékek hevítés céljára; elektronikus készülékek

és azok alkatrészei cigaretta vagy dohány hevítéséhez, nikotintartalmú aeroszol belégzésre való kibocsátásához;

dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák,

 hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 210 ) M 15 00508

 ( 220 ) 2015.02.24.

 ( 731 )  Béke Nóra e.v., Újszentmargita (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Konyhakész marhahús; marhahús; marhahúskivonatok; marhahúskonzervek; marhahúsleves; marhahús

 szeletek; marhahús pogácsa; marhasonka; szárított marhahús.

 ( 210 ) M 15 00514

 ( 220 ) 2015.02.24.

 ( 731 )  Béky Ildikó Ilona, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mező Barnabás, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Könyv

 ( 511 )   29    Dzsemek; lekvárok.

  32    Szörpök [alkoholmentes italok].

  43    Éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 00520

 ( 220 ) 2015.02.25.

 ( 731 )  ROSEN MARKT Szolgáltató Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Kőrösi Zsolt, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 15 00525

 ( 220 ) 2015.02.25.

 ( 731 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 00527

 ( 220 ) 2015.02.25.

 ( 731 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 00528

 ( 220 ) 2015.02.25.

 ( 731 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 00529

 ( 220 ) 2015.02.25.

 ( 731 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VÉNUSZ

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 00570

 ( 220 ) 2015.02.27.

 ( 731 )  Baumit Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Bán Dániel, Perényi és Bán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Baumit. A jövő ötletei.

 ( 511 )  17    Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (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).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00571

 ( 220 ) 2015.02.27.

 ( 731 )  Baumit Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Bán Dániel, Perényi és Bán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Baumit. Az életünk színei.

 ( 511 )  17    Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (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).

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

 szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 15 00580

 ( 220 ) 2015.03.03.

 ( 731 )  Szinga Sport Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00583

 ( 220 ) 2015.03.03.

 ( 731 )  Leighton Agrio Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) CuprOx

 ( 511 ) 5    Gombaölő készítmények; gombaölő szerek, fungicidek; gombaölő szerek kártevők irtására; gyomirtó szerek,

 herbicidek.

 ( 210 ) M 15 00587

 ( 220 ) 2015.03.03.

 ( 731 )  Equflow East Europe Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsigmond, Budapest

 ( 541 ) Equflow

 ( 511 )  9    Turbinás mérő.

 ( 210 ) M 15 00588

 ( 220 ) 2015.03.02.

 ( 731 )  ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék (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 15 00592

 ( 220 ) 2015.03.03.

 ( 731 )  Bernáth Mária, Máriakálnok (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

 ( 541 ) BERNÁTH CUKRÁSZAT

 ( 511 )  30    Kávé, kakaó, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; tészták, csokoládék, desszertek, cukorkák,
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 cukrászati termékek.

  41    Oktatás.

  43    Ételszobrászat, gyorséttermek (cukrászdák).

 ( 210 ) M 15 00600

 ( 220 ) 2015.03.04.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00601

 ( 220 ) 2015.03.04.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00602

 ( 220 ) 2015.03.04.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00603

 ( 220 ) 2015.03.04.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00604

 ( 220 ) 2015.03.04.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00605

 ( 220 ) 2015.03.04.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00606

 ( 220 ) 2015.03.04.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00607

 ( 220 ) 2015.03.04.
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 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00608

 ( 220 ) 2015.03.04.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00609

 ( 220 ) 2015.03.04.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00610

 ( 220 ) 2015.03.04.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00654

 ( 220 ) 2015.03.04.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00702

 ( 220 ) 2015.03.10.

 ( 731 )  Simonné Halász Rita, Nyékládháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Csecsemőruházat.

 ( 210 ) M 15 00713

 ( 220 ) 2015.03.11.

 ( 731 )  Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Egészségügyi papír; papíráruk; papírmasé; papírtörölköző; papírzsebkendők; szalvéták papírból;

 toalettkendők papírból.

 ( 210 ) M 15 00751

 ( 220 ) 2015.03.16.

 ( 731 )  Szász Zsuzsanna, Diósd (HU)
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 ( 740 )  dr. Kelemen Tímea ügyvéd, Dr. Kelemen Tímea Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 00753

 ( 220 ) 2015.03.16.

 ( 731 )  SWISS Laboratory Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) La Boisson DeLaVie

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes italok; vizek (italok); gyümölcsitalok és

 gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek.

 ( 210 ) M 15 00759

 ( 220 ) 2015.03.17.

 ( 731 )  Nosalty Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Préda Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 15 00795

 ( 220 ) 2015.03.18.

 ( 731 ) The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bethesda,

 Maryland (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 541 ) THE RITZ-CARLTON

 ( 511 )  36    Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen apartmanok, lakások, társasházak, időben megosztott

használati joggal rendelkező ingatlanok, villák, nyaralók és mindenféle ingatlanok, valamint a hozzá tartozó

berendezések és felszerelések fejlesztésével, vételével, eladásával, lízingelésével, finanszírozásával, kezelésével,

üzemeltetésével, bérbeadásával, promóciójával, közvetítésével kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanközvetítés;

ingatlantulajdon-kezelés, hitelbérlet, ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; bankkártya szolgáltatások;

 hitelkártyák kibocsátása; jótékonysági célú gyűjtések és adományok.

 41    Oktatás biztosítása, nevezetesen szemináriumok, műhelyek, tanórák, konferenciák és szimpóziumok
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szervezése és lebonyolítása a vezetés fejlesztés, emberi erőforrások, ügyfélszolgálat, vásárlói és munkavállalói

elégedettség és lojalitás, munkavállalók toborzása, illetve munkavállalók tájékoztatása, tréning, és fejlesztés,

főzés, művészet, idegen nyelvek, etikett, kézművesség, természet és környezetvédelem területén; a

szállóvendégek ellátása oktatási és szórakoztatási célú információval a helyi látnivalókról és látványosságokról,

valamint ezzel kapcsolatos anyagok terjesztése; szórakozási, sport- és kulturális tevékenységek biztosítása;

kulturális vagy oktatási célú konferenciák és kiállítások szervezése; kaszinó szolgáltatások; szerencsejátékok;

kabaré szolgáltatások; éjszakai klubok; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató

rendezvényekre; egészség klub szolgáltatások (egészség és fitness), nevezetesen szolgáltatások, létesítmények,

oktatás és felszerelés rendelkezésre bocsátása a fitness és a testedzés területén; szolgáltatások, létesítmények,

oktatás és felszerelés rendelkezésre bocsátása a tenisz, úszómedencék, szabadidős tevékenységek, biciklizés, golf,

vízi sportok, lovaglás, síelés, strand hozzáférés és társadalmi események területén; golf klub, golfpálya és golf

oktatás szolgáltatások; rendezvények tervezése és intézése (nevezetesen különleges események rendezése,

 szervezése, ütemezése és tervezése); művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások.

 43    Szállodai szolgáltatások; éttermi, vendéglátási, bár és koktélbár szolgáltatások; szállásadási szolgáltatások

üdülőkben, üdülőkomplexumokban; általános célú létestmények biztosítása találkozók, konferenciák, kiállítások

céljára; bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges alkalmakra;

 valamint szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás.

 44    Fürdő (spa) szolgáltatások, nevezetesen arc, haj, bőr és testkezelés nyújtása, manikűr és pedikűr

 szolgáltatások, masszázs szolgáltatások, gyantázási szolgáltatások és szépségszalonok.

 ( 210 ) M 15 00887

 ( 220 ) 2015.03.27.

 ( 731 )  OPTIMA ARCHITEKT Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek; építészeti számítógépes szoftverek; építőiparhoz, épületek alkotóelemeihez és

épületek tervezéséhez, dokumentálásához és kivitelezéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek; weboldalról

letölthető építészettel kapcsolatos digitális dokumentumok; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk;

 letölthető képfájlok.

 42    Épülettervezés; építészeti tervek készítése; építészeti tervező szolgáltatások; grafikai tervezés;

számítógéppel támogatott tervezői szolgáltatások; építészeti tervezés és tanácsadás; építészeti szolgáltatások

építészeti tervek kidolgozásához; építészethez kapcsolódó számítógéppel támogatott tervezési szolgáltatások;

szerver hosting; szerveroldali szolgáltatások építészeti tervezéshez és modellezéshez; internetes tárhely

szolgáltatás digitális tartalom számára; online valós idejű együttműködési környezet az építészeti, mérnöki és

építőipar számára; hosting szolgáltatások internetes weblapok számára; hosting szolgáltatások építészeti tárgyú

információkat nyújtó weboldalakhoz; szerver alkalmazási megoldások online együttműködési környezet

 biztosítására az építészeti, mérnöki és építőiparban; konzultációs szolgáltatások az építészettel kapcsolatban.

A rovat 115 darab közlést tartalmaz.
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