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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 13 02924
( 220 ) 2013.10.08.
( 731 ) Közélet Kiadó Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) Dédimama
( 511 ) 3

Arckikészítő púder, aromák süteményekhez, balzsamok nem gyógyászati használatra, borotvaszappan,

borotválkozás, borotválkozó készítmények, bőrkonzerváló szerek, dezodoráló szappanok, fertőtlenítő szappanok,
fogkrémek, folttisztító szerek, fürdősók nem gyógyászati használatra, gyógyszappanok, illatszerek, izzadsággátló
szappan, kenőcsök kozmetikai használatra, kozmetikai készítmények fürdőkhöz, kozmetikai készletdobozok,
kozmetikai krémek, kozmetikai pakolások, kozmetikai szerek, kölnivíz, körömápolási cikkek, krémek bőrökhöz,
levendulaolaj, levendulavíz, masszázs gélek, menta illatszerekhez, mentaolaj, mosdószappanok, olajok
illatszerekhez, olajok kozmetikai használatra, samponok, szappanok, tisztítószerek, virágkivonatok, virágokból
készített illatszer alapanyagok.
29

Ajvár [tartósított paprika], bab, tartósított, csemegeuborka, disznóhús, dzsemek, feldolgozott fokhagyma,

gomba, tartósított, gyümölcskonzervek, gyümölcsök, tartósított, gyümölcs csipsz, hagyma, tartósított, kandírozott
[cukrozott] gyümölcsök, kolbász, kukoricaolaj, lekvár, leves készítmények, levesek, magvak, feldolgozott,
napraforgó magvak, napraforgóolaj, étkezési, olajbogyó, tartósított, olajok, étkezési, olívaolaj, étkezési,
paradicsomlé főzéshez, paradicsompüré, sajtok, savanyúkáposzta, savanyúságok, sonka, sózott hús, szalonna,
szárított zöldségek, zöldségek, tartósított, zöldségkonzervek, zöldséglevek főzéshez, zöldségleves készítmények.
30

Burgonyaliszt étkezésre, ecet, édesítőszerek (természetes), ételízesítő [fűszer], fűszerek, ízesítők,

fűszerkeverék, karamellák, kekszek, kenyér, ketchup [szósz], konyhasó, kukoricaliszt, lepények (gyümölcsös),
méz, mézeskalács, palacsinták, paprika, őrölt [ételízesítő], paradicsomszósz, pattogatott kukorica, só élelmiszerek
tartósításra.
( 210 ) M 13 02965
( 220 ) 2013.10.10.
( 731 ) Rókusfalvy Pál, Budaörs (HU)
dr. Prónay Bence, Budapest (HU)
( 541 ) BORJOG ÉS BORMARKETING KONFERENCIA
( 511 ) 41

Szőlészettel-, borászattal-, borjoggal, illetőleg bormarketinggel összefüggő eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok rendezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 13 03032
( 220 ) 2013.10.17.
( 731 ) Chello Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft és Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) C8
( 511 ) 16

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

termékek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 13 03160
( 220 ) 2013.10.30.
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( 731 ) EKO Konzervipari Kft., Nyíregyháza (HU)

( 740 ) dr. Csermely Tibor, Nyíregyháza
( 541 ) EGY SZEM MAGYARORSZÁG
( 511 ) 5

Magyarországról származó: Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek 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).
29

Magyarországról származó: 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

Magyarországról származó: 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 13 03363
( 220 ) 2013.11.18.
( 731 ) COQUI WORLD s.r.o., Praha (CZ)
( 546 )

( 511 ) 18

Bőröndök, kézitáskák, ernyők, esernyők, erszények, pénztárcák, hátizsákok, irattáskák, aktatáskák,

iskolatáskák, kofferek, kulcstokok, napernyők, oldaltáskák, tarisznyák, spottáskák, strandtáskák, táskák,
útitáskák.
25

Cipők, fejfedők, fürdőköpenyek, fürdőnadrágok, úszónadrágok, fürdőpapucs, fürdőruhák, fürdősapkák,

fürdőszandálok, fürdőcipők, kalapok, készruhák, lábbelik, papucsok, pólók, ruházat, ruhaneműk, sapkák,
sárcipők, síbakancsok, sícipők, sportcipők, sportlábbelik, strandlábbelik, strandruhák, tornacipők, zoknik.
28

Játékok, sportcikkek, amik nem tartoznak más osztályokba, játékok, játékszerek, hócipők, úszómellények.

( 210 ) M 13 03484
( 220 ) 2013.11.26.
( 731 ) dr. Jánosi István 51%, Budapest (HU)
Bencze Gábor 49%, Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Lángos, kenyérlángos, a lángos tésztájába kevert édességek, lekvárok, krémek és sós fűszerek, szószok,

lángos tésztájába kevert édes és sós, fűszeres mártások, krémek, lekvárok, és szószok, lángos tetején használt édes
és sós, fűszeres mártások és szószok, lángos előállításához használható lisztek és más gabonakészítmények, ezek
keverékei; lisztkeverékből készült kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; élesztő, sütőporok.
39

Lángos, kenyérlángos jellegű termékek és pékáruk szállítása és csomagolása.

43

Vendéglátás, élelmezés.

( 210 ) M 13 03571
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( 220 ) 2013.11.28.
( 731 ) Hotelstart Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Réti Sándor, Réti és Réti Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Szállásvadász
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 13 03707
( 220 ) 2013.12.10.
( 731 ) Takács Balázs Géza, Kozármisleny (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek; energia italok.
( 210 ) M 13 03890
( 220 ) 2013.12.30.
( 731 ) Jakab Zsolt 100%, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Papír, karton; 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;
nyomdabetűk; klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 14 00013
( 220 ) 2014.01.03.
( 731 ) Cégmenedzser Szoftver Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 9
35

Számítógépes szoftverek, ügyviteli szoftverek.
Szoftverek reklámozása, kereskedelme, piaci bevezetése, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, számítógépes nyilvántartások kezelése, üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás, üzletvezetési és üzletszervezési tanácsadó szolgálatok, könyvelés.
42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, szoftver tanácsadás, szoftverek, mint

szolgáltatások, számítógép-szoftver fenntartása.
( 210 ) M 14 00050
( 220 ) 2014.01.08.
( 731 ) HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 541 ) DITAB-50
M957
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Digitális topográfiai adatbázis.

16

Analóg, papír alapú térkép.

42

Térképészeti adatbázis fejlesztés.

( 210 ) M 14 00159
( 220 ) 2014.01.21.
( 731 ) Ringier Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huszák Balázs, Budapest
( 541 ) A Te Világod!
( 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).
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 14 00164
( 220 ) 2014.01.21.
( 731 ) Kelly 2000. Kereskedőház Zártkörűen működő Részvénytársaság, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Bodnár Lászlóné, Bodnár Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 1
6
16

Cellulóz.
Alumíniumfólia.
Csomagolópapír; műanyagfóliák csomagolásra; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra rakáshoz; regenerált

cellulózlapok csomagoláshoz; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szűrőpapír; zacskók csomagolásra
papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; zsírpapír, viaszpapír.
17

Gumigyűrűk; műanyag fóliák nem csomagolási célokra; zacskók [tasakok] csomagolásra.

( 210 ) M 14 00186
( 220 ) 2014.01.21.
( 731 ) Figyelő Média és Kutató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Gigalambok: Zsírnőkből zsír nők!
( 511 ) 16

Újságok, nyomtatványok, nyomtatott publikációk, könyvecskék, füzetek, kézikönyvek, képregények,

hírlevelek, gyűjthető kártyák, papíráruk.
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).
( 210 ) M 14 00239
( 220 ) 2014.01.28.
( 731 ) Boka Tímea, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mórotz Zsolt, Dr. Mórotz Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00294
( 220 ) 2014.01.30.
( 731 ) Design Depo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szíjj Zsuzsanna, Dr. Szíjj Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Egyenruhák, felsőkabátok, felöltők, felsőruházat, hurkolt/kötöttáruk, ingek, ingmellek [csipkés], ing-szatlik,

ingvállak, pruszlikok, kabátok, kalapok, kesztyűk, kosztümök, köntösök, pongyolák, kötöttáruk, levehető
gallérok, nyakkendők, munkaruhák, munkaköpenyek, pizsamák, pólók, szoknyák.
35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; árverés, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzői szolgáltatások [áruk illetve
szolgáltatások beszerzése] mások számára, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda
mások számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése, marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás,
reklámozás, üzleti menedzselés képző- és iparművészek részére, képző- és iparművészeti kiállítások, árverések
szervezése, képző- és iparművészeti termékek on-line értékesítése, képző és iparművészeti termékek értékesítése,
műtárgy (modern és antik) kereskedelme, műtárgy (modern és antik) bizományosi kereskedelme, műtárgy
(modern és antik) ügynöki kereskedelme.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, coaching (tréning), eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása, fényképészet, filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fotóriportok készítése, könyvkiadás,
múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), oktatás, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 14 00371
( 220 ) 2013.06.21.
( 731 ) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, Los Angeles, California (US)
( 740 ) dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
( 541 ) FOX SPORTS 1
( 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; számológépek (golyós); akkumulátorok, elektromos;
savsűrűségmérők; savsűrűségmérők akkumulátorokhoz; hangvezetők; akusztikus csatolók; sugárzásmérők;
összeadógépek; antennák; légsűrűségmérők; levegő elemzésére szolgáló készülékek; jelzőcsengők, elektromos
riasztók; szeszfokolók, alkoholométerek; alhidádék, távcsővel; magasságmérők; ampermérők; erősítők; erősítő
csövek; szélmérők, anemométerek; rajzfilmek; anódtelepek; anódok; telefon üzenetrögzítők; vakításgátló
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szemüvegek; vakításgátló ellenzők; zavarszűrő készülékek [villamosság]; betörésgátló riasztókészülékek;

antikatódok; apertométerek, fénynyílásmérők [optika]; röntgenkészülékek és berendezések, nem gyógyászati
használatra; asztronómiai készülékek és műszerek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök;
lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek; vágóberendezések mozifilmekhez; fermentációs készülékek
[laboratóriumi]; bőrvastagságmérő készülékek; bérmentesítést ellenőrző készülékek; bőrvastagságmérő műszerek
[bőripar]; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; azbesztruhák balesetvédelmi célokra; azbesztkesztyűk
balesetvédelmi célokra; azbeszternyők tűzoltóknak; vevőkészülékek (audio-, video); audiovizuális tanítási
eszközök; bankjegykiadó automaták [ATM]; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző
készülékek; azimutális műszerek; laptop táskák; tolósúlyos kézimérlegek; kiegyensúlyozó készülékek; vonalkód
leolvasók; barométerek; elemek, elektromos; elektromos akkumulátorok járművekhez; telepek világításhoz;
akkumulátortartályok; akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátoredények; világítótornyok; csengők
[riasztóberendezések]; betatronok, indukciós gyorsítók; binokuláris távcsövek; villogók [fényjelek]; kéknyomatos
másológépek; kazánszabályozó műszerek; elágazódobozok [villamosság]; lélegeztető készülékek, a mesterséges
légzésre valók kivételével; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; golyóálló mellények; berregők, önműködő
áramszaggatók; hangszóródobozok; kábelek, elektromos; számolókorongok; számológépek; kalibráló gyűrűk;
kaliberkörzők, tolómércék; videokamerák; fényképezőgépek; kondenzátorok, elektromos; kapillárisok,
hajszálcsövek; ácsvonalzók, famérő lécek; intermedierek [fényképészet]; tokok kizárólag fényképészeti
készülékek és műszerek részére; bonckészlet [mikroszkópiai]; pénztárgépek; kazetta lejátszók; katódok; katódos
készülékek rozsda elleni védelemre; szíjak mobiltelefonokhoz; diapozitív keretezőgépek; processzorok [központi
adatfeldolgozó egységek]; töltőkészülékek elektromos elemekhez; vegyészeti készülékek és eszközök; chipek
[integrált áramkörök]; fojtótekercsek; kromatográfok laboratóriumi használatra; kronográfok
[időtartamregisztráló készülékek]; filmkamerák; mozifilmek, exponált; árammegszakítók; bekapcsolók,
zárókapcsolók; tisztítóberendezések hanglemezekhez; klinométerek, lejtmutatók, dőlésmérők [vasút]; speciális
ruházat laboratóriumi használatra; védőruházat baleset, sugárzás és tűz ellen; tűzvédelmi öltözékek; koaxiális
kábelek; tekercsek, elektromos; érmebedobással működő szerkezetek televíziós készülékekhez; kollektorok,
elektromos; kommutátorok; kompakt (CD) lemezjátszók; kompakt lemezek [audio-video]; CD-ROM (kompakt)
lemezek; komparátorok; kompaszok [mérőműszerek]; számítógépes játékszoftver; számítógép billentyűzetek;
számítógép memóriák; operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; számítógépperifériák;
számítógépprogramok, rögzített; számítógép programok [letölthető]; szoftverek, rögzített; számítógépek; vezetők,
elektromos; vezetékcsatlakozások, elektromos; csatlakozók, konnektorok [elektromosság]; kontaktlencsék;
érintkezők, (elektromos); kontaktlencse tartók; mikroszkópok tárgylemez dobozai; vezérlőpult [elektromosság];
konverterek, elektromos; szigetelt rézhuzalok; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai műszerek; csatolók
[adatfeldolgozó berendezés]; csatolások, kötések, (elektromos); fedelek elektromos dugaszolóaljazatokhoz;
ütközési próbababák; olvasztótégelyek (laboratóriumi); áram-egyenirányítók; ciklotronok; sötétkamralámpák
[fényképészet]; sötétkamrák [fényképészet]; adatfeldolgozó készülékek; dekompressziós kamrák [keszonban];
díszítő mágnesek; lemágnesező készülékek magnetofonszalagokhoz; sűrűségmérők, denziméterek;
denzitométerek, sűrűségmérők; detektorok; diagnosztikai készülékek, nem gyógyászati használatra; diafragmák
[akusztika]; membránok tudományos készülékekhez; diafragmák [fényképészet]; diktafonok; diffrakciós
készülékek [mikroszkópia]; digitális képkeretek; iránytűk; lemezmeghajtók számítógépekhez; mágneslemezek;
távmérő műszerek, távolságmérők; távolságregisztráló készülékek, kilométerszámlálók; desztillálóberendezések
tudományos használatra; elosztótáblák [elektromosság]; elosztódobozok [elektromosság]; elosztópultok
[elektromosság]; búvárálarcok; búváröltönyök, búvárruhák; DNS-chipek; sípok kutyák hívására; dózismérők,
doziméterek; letölthető képfájlok; letölthető zenei fájlok; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; szabászati
mérőszalagok; fotómásolatok szárítására szolgáló készülékek; szárítóállványok [fényképészet]; vezetékcsatornák,
elektromos; DVD-lejátszók; dinamométerek, rugós erőmérők; füldugók búvároknak; tojáslámpázók; elektromos
irányváltó készülékek; távgyújtó készülékek, elektromos; gázkisülési csövek, (elektromos), nem világítási célra;
ajtócsengők, elektromos; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; elektromos
veszteségjelző készülékek; vezetékek, elektromos; elektromos kerítések; villamosított sínek fényszórók
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felszerelésére; elektrodinamikai készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektrodinamikus készülékek jelek

távirányítására; elektrolizáló berendezések; elektromágneses tekercsek; elektronikus határidőnaplók; elektronikus
hirdetőtáblák; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; elektronikus zsebfordítógépek; elektronikus
közlemények [letölthető]; elektronikus címkék árukhoz; mágneses személyazonosító karkötők; kódolt
mágneskártyák; nagyító készülékek [fényképészet]; epidiaszkópok; ergométerek; fénymérők, megvilágításmérők;
cvikkertokok; monoklikhoz kis láncok; szemüvegzsinórok; foglalatok cvikkerekhez [orrcsíptetőkhöz];
szemlencsék, okulárok; fax-berendezések; hamispénz-vizsgálóberendezések; száloptikás vezetékek és kábelek;
filmvágó készülékek; exponált filmek; szűrők légzőmaszkokhoz; ultraibolya sugárzás elleni szűrők,
fényképezéshez; szűrők [fényképészet]; tűzjelző készülékek; tűzoltócsákányok; tűz elleni védőtakarók;
tűzoltóhajók; tűzoltókocsik; mentőlétrák, vészkijárati vaslépcsők; tűzoltó készülékek; tűzoltótömlők,
tűzoltófecskendők; szórócsövek tűzoltófecskendők tömlőihez; tűzoltófecskendők; villanólámpák [fényképészet];
vakuk [fényképészet]; hajlékony (floppy) lemezek; ernyők, (fluoreszcens); ködjelzők, nem robbanóak; ételelemző
készülékek; keretek diapozitívekhez; frekvenciamérők; speciális bútorzat laboratóriumokba; biztosítékhuzalok;
biztosítékok (olvadó); galenit kristályok [detektorok]; galvánakkumulátorok; galvánelemek; galvanométerek; tűz
elleni védőruházatok; gázellenőrző készülékek; gazométerek [mérőműszerek]; mércék, mértékek, mérőműszerek;
vezetőréteggel bevont üveg; fotómásolatok tükörfényezésére szolgáló készülékek; GPS készülékek;
búvárkesztyűk; baleset elleni védőkesztyűk; röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari használatra;
sportszemüvegek; mérőüvegek; akkumulátorrácsok; kihangosító készülékek telefonokhoz; magnetofonfej-tisztító
szalagok; fejhallgatók; hőmérséklet-szabályozó készülékek; fénytávíró készülékek; szegélyjelölők varráshoz;
nagyfrekvenciás készülékek; tartók elektromos tekercsekhez; hologramok; tölcsérek hangszórókhoz; homokórák;
vízmérők, hidrométerek; higrométerek, (lég) nedvességmérők; azonosító hüvelyek elektromos vezetékekhez;
azonosító zsinórok elektromos vezetékekhez; személyazonosító kártyák, mágneses; inkubátorok
baktériumkultúrákhoz; induktorok, indukciós tekercsek [elektromosság]; szemlencsét tartalmazó műszerek;
memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; integrált áramkörök; belső, fedélzeti távbeszélő készülék; interfészek
[informatika]; inverterek, áramirányítók [elektromosság]; számlázógépek; ionizáló készülékek, kivéve a levegővagy vízkezelő készülékeket; sablonok, másoló idomszerek [mérőeszközök]; lemezadagolók, juke boxok
[informatika]; wurlitzerek [zenegépek]; csatlakozó dobozok [elektromosság]; összekötő hüvelyek/karmantyúk
elektromos kábelekhez; térdpárnák, térdvédők munkásoknak; laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi tálcák;
tejsűrűségmérők; tejfajsúlymérők; laptop számítógépek; lézerek, nem gyógyászati használatra; napellenzők,
lencsevédő ernyők; lencsék csillagfényképezéshez (asztrofotográfiához); levélmérlegek; szintező műszerek;
vízszintező, horizont-meghatározó műszerek; mentőövek; mentőbóják; mentőmellények; védőhálók;
mentőkészülékek és felszerelések; mentőcsónakok; optikai üvegszálak [fényvezető szálak]; fényerő-szabályozók,
elektromos; fényemittáló diódák [LED-ek]; fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; nehezékek világító
készülékekhez; villámhárítók; határolók, limiterek [elektromosság]; zárak, elektromos; hajósebességmérő
műszerek; hangszórók, hangosbemondók; laterna magica; mágneses adathordozók; mágneses kódolók;
mágnesszalag-egységek [informatika]; magnetofonszalagok; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágnesek;
nagyítók, lupék [optika]; manométerek; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; útirányjelző bóják; vasalt
vonómérők; rádió antennatornyok; anyagvizsgáló készülékek és gépek; anyagok elektromos vezetékekhez
[huzalok, kábelek]; matematikai műszerek; mérőeszközök, mértékek; mérőberendezések, mérőműszerek;
mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek; mérőkanalak, adagolókanalak; mechanikus cégtáblák, cégérek;
szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; érmével működő kioldószerkezetek; megafonok; higanyos
libellák; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; meteorológiai léggömbök; meteorológiai műszerek;
számlálók, mérőműszerek; metronómok, ütemadók; mikrométercsavarok optikai eszközökhöz; mikrométerek;
mikrofonok; mikroprocesszorok; mikroszkópok; metszetvágók, kismetszők; kilométerszámlálók járművekhez;
munkafelügyeleti tükrök; tükrök [optika]; modemek; pénzszámláló és osztályozó gépek; felügyeleti műszerek,
elektromos; monitorok [számítógéphardver]; monitorok [számítógépprogramok]; egér [informatikai];
egér-alátétek; hajózási készülékek és műszerek; hajózási jelzőberendezések; navigációs berendezések járművekbe
[fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök; fénycsövek reklámcélokra; balesetvédelmi hálók; orrvédők
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műugrók és úszók részére; noteszgépek, notebookok; objektívek, lencsék [optika]; megfigyelő műszerek;

oktánsok [csillagmagasság-mérők]; Ohmmérők; optikai készülékek és eszközök; optikai letapogatóegységek;
gyűjtőlencsék, kondenzorlencsék; optikai adathordozók; optikai lemezek; optikai üvegek; optikai cikkek; optikai
lámpák; optikai lencsék; oszcillográfok; kemencék laboratóriumi használatra; oxigén áttöltésére szolgáló
készülékek; ózonizátorok, ózonizálók; parkolóórák; részecskegyorsítók; hodométerek [lépésszámlálók]; optikai
kémlelőnyílások ajtókra; periszkópok; sétálómagnók; petri-csészék; benzinszintjelzők; hanglemezek; fénymásoló
gépek; szárítóállványok fényképészethez; fénymérők; képtávíró készülékek; fényelemek; csíptetők, cvikkerek;
pipetták; pitot-csövek; mérőasztalok [geodézia]; planiméterek, területmérők; lemezek elektromos
akkumulátorokhoz; előrajzolók; dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos csatlakozások; ón függőónokhoz;
függőónok; zsebkalkulátorok; polariméterek, sarkításmérők; hordozható médialejátszók; hordozható telefonok;
precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérők;
nyomtatott áramköri lapok; nyomtatott áramkörök; nyomtatók számítógépekhez; prizmák [optika]; szondák
tudományos használatra; vetítőgépek; vetítővásznak; röntgensugárzás elleni védőeszközök, nem gyógyászati
használatra; védőeszközök személyek balesetvédelmére; védősisakok; védősisakok sporthoz;
védőálarcok/maszkok; speciális védőöltözetek repülők részére; szögmérők [mérőműszerek]; lyukkártyás
irodagépek; nyomógombok csengőkhöz; pirométerek; mennyiségjelzők; radarkészülékek; személy (táv) hívók;
radiológiai készülékek ipari használatra; radiológiai ernyők ipari használatra; rádiókészülékek; rádiótávíró
készülékek; rádiótelefon készülékek; biztonsági készülékek a vasúti közlekedéshez; olvasóegységek
[informatika]; lemezjátszók; reduktorok [elektromosság]; egyedi fényvisszaverő lemezek közlekedési balesetek
megelőzésére; visszaverődés-mérők, reflektométerek; refraktorok, fénysugártörő készülékek;
ellenőrzőberendezések, elektromos; relék, elektromos; távirányító készülékek; ellenállások, elektromos;
légzőkészülékek légszűrésre; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; bábuk mesterséges lélegeztetés
gyakorlására [oktatási eszközök]; retorták, lombikok; lombikállványok, retortaállványok; fordulatszámlálók;
reosztátok, szabályozható ellenállások; lovagló sisakok; útjelzők, világító vagy mechanikus; varázsvesszők
[forráskutatóké]; szintezőlécek [ellenőrző műszerek]; vonalzók [mérőeszközök]; mérőrudak; szachariméterek;
biztonsági felszerelések, a járműülések és a sportfelszerelések részére készültek kivételével; mentőponyvák;
sótartalommérők, sófokolók; műholdas navigációs készülékek; műholdak, mesterséges holdak tudományos
használatra; mérlegek; scannerek, optikai letapogatók [informatika]; képernyők fotogravűrhöz; vetítővásznak
[fényképészet]; csavarmenet mérők; félvezetők; szextánsok; köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez;
védőcipők baleset, sugárzás és tűz ellen; zárkioldók [fényképészet]; zárak, blendék [fényképészet];
irányzótávcsövek tűzfegyverekhez; jelzőcsengők; jelzőlámpák; jelzőbóják; jelzőberendezések, világító vagy
mechanikus; jelzősípok; fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek; világító jelek; szimulátorok járművek
kormányozásához és vezérléséhez; szirénák; laptop tokok; tolómércék; diavetítők; logarlécek; diapozitívok;
füstjelző berendezések; elektromosan fűtött zoknik; napelemek; védősisak forrasztáshoz; szolenoid szelepek
[elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; akusztikus/akusztikai riasztók; szonométerek,
rezgőnyelves frekvenciamérők; hangfelvevő készülékek; hangfelvételhordozók; hangrögzítő szalagok;
hangvisszaadó készülékek; hangátviteli készülékek; mélységmérő készülékek és gépek; mérőónok; mélységmérő
fonalak; szikrafogók; szócsövek; szemüvegtokok; szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegek [optika];
spektrográfok; spektroszkópok; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességmutatók; sebesség mérő
műszerek [fényképészet]; fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; szferométerek [felületgörbület-mérők];
libellák, vízmértékek; orsók, csévék [fényképészet]; tűzvédelmi fúvókák; színpadvilágítás-szabályozók;
állványok fényképezőgépekhez; indítókábelek motorokhoz; automatikus kormányberendezések járművekhez;
feszültségnövelő transzformátorok; sztereoszkopikus, térlátó készülékek; térhatású készülékek; lombikok
laboratóriumi kísérletekhez; stroboszkópok; tűk lemezjátszókhoz; kénezésszabályozók; napszemüvegek;
geodéziai műszerek és készülékek; földmérő láncok; felmérő eszközök [geodézia]; vízszintezők,
szintezőműszerek [geodézia]; kapcsolótáblák; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos;
tachométerek; magnetofonok; taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek]; oktatási készülékek; fogvédők;
távíróhuzalok; távírókészülékek; távmérő műszerek, teleméterek; telefonkészülékek; telefonhallgatók;
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telefonkagylók; telefonhuzalok; telexgépek; Tv-súgógépek; távmegszakítók, távkapcsolók; teleszkópok;

televíziós készülékek; hőmérsékletindikátor címkék, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelzők;
csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; kémcsövek; ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati használatra;
betörésgátló felszerelések, elektromos; teodolitok; detektorcsövek; hőmérők, nem gyógyászati használatra;
termosztátok; termosztátok járművekhez; jegyautomaták; bélyegzőórák; időregisztráló készülékek; automatikus
időkapcsolók, az órák kivételével; hangfelszedő karok lemezjátszókhoz; összeadóművek, számlálók; közlekedési
bóják; közlekedési jelzőlámpák; transzformátorok; tranzisztorok; elektronikus jeladók; távadók, transzmitterek
[távközlés]; adók, nagyfrekvenciás generátorok [távközlés]; válaszoló radarok [transzponderek]; triódák;
háromlábú állványok fényképezőgépekhez; vizelet-fajsúlymérők; pendrájvok [USB]; vákuummanométerek,
vákuummérők; vákuumcsövek [rádió]; variométerek, változtatható induktivitású tekercsek; járművek
üzemképtelenségére figyelmeztető háromszögek; rádiók járművekbe; nóniuszok, finombeállítók; videokazetták;
video játékkazetták; videomagnók, képmagnók; videoképernyők; videotelefonok; videoszalagok; fényképészeti
képkeresők, irányzó beállítók; viszkozitásmérők; feszültségszabályozók járművekhez; szünetmentes
áramforrások; voltmérők; szavazógépek; lemezek integrált áramkörökhöz; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; kézi
adó-vevők; öblítő edények [fényképészet]; vízállásjelzők; hullámhosszmérők; hídmérlegek, járműmérlegek;
súlymérő készülékek és eszközök; súlymérő gépek; súlyok; sípos riasztókészülékek; szélzsákok [szélirány
jelzésére]; huzalkapcsolók [villamosság]; villamos kábelek; munkavédelmi arcvédő pajzs; csuklótámasz
számítógéphez; röntgenkészülékek, nem gyógyászati használatra; exponált röntgenfilmek; röntgenfelvételek nem
orvosi használatra; röntgencsövek, nem gyógyászati használatra; digitális videók, videofájlok, videojátékok és
multimédiás tartalmak forgalmazásában használatos mobilkommunikációs eszközökhöz való letölthető mobil
szoftveralkalmazások; sportot tartalmazó letölthető hang- és videofelvételek; sportot tartalmazó letölthető
televíziós show-műsorok és videofelvételek.
38

Távközlés; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés; számítógép

terminálok közötti összeköttetések; közlések üvegszálas hálózatok útján; távirati összeköttetések;
telefonösszeköttetések; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; elektronikus hirdetőtábla
szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; faxok továbbítása; információszolgáltatás
távközlési ügyekben; üzenetek küldése; tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési
eszköz útján]; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes beszélgetőszobák biztosítása; internetes fórumok
biztosítása; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes
világhálóval; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; rádióadás; hozzáférési idő bérlése
világméretű számítógépes hálózatokhoz; faxberendezések kölcsönzése; üzenetküldő készülékek bérlete;
modemek kölcsönzése; távközlési berendezések kölcsönzése; telefonok kölcsönzése; műholdas átvitel; távközlési
beszélgetésterelő és összeköttetési szolgáltatások; távkonferencia szolgáltatások; távírdai szolgáltatások; telefonszolgáltatások; televíziós műsorszórás; telexszolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; üdvözlőkártyák
továbbítása online; táviratok továbbítása; videokonferencia szolgáltatások; hangposta szolgáltatások;
hírügynökségek; rádióadás [műsorszórás]; televíziós műsorszórás és televíziós átviteli szolgáltatások; rádióadás.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

vidámparkok; szórakoztatás; állatidomítás; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
hangversenyek szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése
és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; kollégiumok, internátusok;
helyfoglalás show-műsorokra; mozgókönyvtári szolgáltatások; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; filmszínházi
előadások; cirkuszok; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; coaching [tréning]; fitnesztanfolyamok
vezetése; levelező tanfolyamok; lemezlovasok szolgáltatásai; diszkók szolgáltatásai; szinkronizálás; oktatási
tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; elektronikus desktop kiadói tevékenység; előadóművészek
szolgáltatásai; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; szerencsejátékok;
on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; játékfelszerelések bérbeadása; tornatanítás; egészségvédő
klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; nyelvi
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tolmács szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; könyvtári kölcsönzés; mikrofilmezés;

modellt ülés művészek számára; filmstúdiók; zene öszzeállítása; zenés kabarék, varieték; riporteri szolgáltatások;
éjszakai klubok; óvodák [nevelés]; sorsjátékok lebonyolítása; zenekarok szolgáltatásai; bálok szervezése;
versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
sportversenyek rendezése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz];
fotóriportok készítése; fényképészet; testnevelés; gyakorlati képzés [szemléltetés]; élő előadások bemutatása;
zenei produkciók; rádió- és televízióprogramok készítése; show-műsorok; játéktermi szolgáltatások nyújtása;
játékkaszinók szolgáltatásai; golfpályák üzemeltetése; karaoke szolgáltatások nyújtása; múzeumi szolgáltatások
[bemutatók, kiállítások]; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szabadidős létesítmények
rendelkezésre bocsátása; sportlétesítmények üzemeltetése; könyvkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok
on-line kiadása; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); rádiós szórakoztatás; hangstúdiók szolgáltatásai; üdülési
tárgyú információ; vallásoktatás; audioberendezések kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; mozifilmek
kölcsönzése; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére; filmvetítők és tartozékaik
kölcsönzése; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; előadások díszleteinek kölcsönzése; könnyűbúvár
felszerelések kölcsönzése; hangfelvételek kölcsönzése; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;
sportpályák bérbeadása; stadionok bérlete; színpadi díszletek kölcsönzése; teniszpályák kölcsönzése;
videofelvevő készülékek kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; leíró szolgálat; iskolai szolgáltatások [képzés];
jelbeszéd értelmezése; sport edzőtábori szolgáltatások; feliratozása (filmek); televíziós szórakoztatás; színházi
produkciók; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; időmérés sporteseményeken; játékkölcsönzés; fordítói
szolgáltatások; oktatás; videoszalagok vágása; videofilmgyártás; videofilmezés; pályaválasztási tanácsadás;
szakmai újraképzés; szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; állatkertek szolgáltatásai;
televízióműsorok, mozifilmek és audiovizuális szórakoztatás létrehozása és terjesztése; szórakoztató
szolgáltatások televízióműsorok formájában; on-line információnyújtás az interneten keresztül a televíziós,
mozifilmes és videós szórakoztatás területén az interneten keresztül; televízió, mozifilmek és audiovizuális
szórakoztatás biztosítása vezeték nélküli kommunikációs eszközök útján; szórakoztatási szolgáltatások televíziós
show-kat és szórakozatást tartalmazó, az interneten és vezeték nélküli kommunikációs hálózatokon keresztül
továbbított nem letölthető videók és képek formájában; szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen on-line
számítógépes játékok rendelkezésre bocsátása; online újságok, nevezetesen személyi információkat és
véleményeket tartalmazó webnaplók (blogok); szórakoztatási és kulturális rendezvények szervezése;
szórakoztatás vetélkedők, versenyek és játékok formájában.
( 210 ) M 14 00421
( 220 ) 2014.02.11.
( 731 ) Relax Pont Szolgáltató, Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5
41

Gyógyszerek és étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
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

és állatok részére.
( 210 ) M 14 00486
( 220 ) 2014.02.17.
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( 731 ) Közép-európai Egyetem, Budapest (HU)

( 740 ) Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Passion project
( 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).
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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 14 00525
( 220 ) 2014.02.20.
( 731 ) Pet-Roll Parts Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Elektromos energia vezetésére, tárolására, szolgáló készülékek és berendezések; akkumulátorok;

akkumulátorok járművekhez; autó akkumulátorok; akkumulátorok motorkerékpárokhoz; akkumulátorok
teherautókhoz; akkumulátorok, elektromos; meghajtó akkumulátorok; indító akkumulátorok; elektromos
akkumulátorok járművekhez; ráköthető akkumulátorok; savsűrűségmérők akkumulátorokhoz;
akkumulátor-vezetékek; akkumulátortöltők.
( 210 ) M 14 00539
( 220 ) 2014.02.21.
( 731 ) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)
( 740 ) Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VÁRDA-DRINK
( 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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00649
( 220 ) 2014.03.04.
( 731 ) Tunyogi Erzsébet Gyöngyi, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kassai Karola Xénia, Kassai Karola Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Tunyogi Gyógyító Játékterápia
( 511 ) 41

Coaching [tréning], egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning], eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, gyakorlati képzés [szemléltetés], klubszolgáltatások [oktatás],
konferenciák szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem
letölthetők, szakmai újraképzés, szemináriumok rendezése és vezetése, tornatanítás halmozottan sérült gyermekek
fejlesztésére és segítésére.
42

Számítógépprogramok kidolgozása, számítógép-szoftver fenntartása, tudományos kutatás halmozottan sérült
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gyermekek fejlesztésére és segítésére.

44

Beszédterápiás szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, masszázs, terápiás

szolgáltatások halmozottan sérült gyermekek fejlesztésére és segítésére.
( 210 ) M 14 00650
( 220 ) 2014.03.04.
( 731 ) Tunyogi Erzsébet Gyöngyi, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kassai Karola Xénia, Kassai Karola Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Coaching [tréning], egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning], eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, gyakorlati képzés [szemléltetés], klubszolgáltatások [oktatás],
konferenciák szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem
letölthetők, szakmai újraképzés, szemináriumok rendezése és vezetése, tornatanítás halmozottan sérült gyermekek
fejlesztésére és segítésére.
42

Számítógépprogramok kidolgozása, számítógép-szoftver fenntartása, tudományos kutatás halmozottan sérült

gyermekek fejlesztésére és segítésére.
44

Beszédterápiás szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, masszázs, terápiás

szolgáltatások halmozottan sérült gyermekek fejlesztésére és segítésére.
( 210 ) M 14 00665
( 220 ) 2014.03.05.
( 731 ) ÉDEN WERK KFT., Szarvas (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Bonbonok; cukorkaáruk; karamellák; kekszek; sütemények; töltött cukorkák, fondan; sós kekszek.

( 210 ) M 14 00673
( 220 ) 2014.03.06.
( 731 ) EUROSTAR Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 28

Horgászfelszerelés, horgászcsali, sportcikkek, csalétkek, horgászorsók, horgászzsinórok, horgászbotok,

horgok, merítőhálók, szákok, úszók, műcsalik, horgászbottartók, horgászládák, horgászati aprócikkek.
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( 210 ) M 14 00675
( 220 ) 2014.03.06.
( 731 ) Kishalmi Tibor Antal, Veszprém (HU)
( 546 )

( 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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00675
( 220 ) 2014.03.06.
( 731 ) Kishalmi Tibor Antal, Veszprém (HU)
( 546 )

( 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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00766
( 220 ) 2014.03.13.
( 731 ) Mojito Lemon Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
32

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 14 00771
( 220 ) 2014.03.14.
( 731 ) Vida Családi Borbirtok Kft., Szekszárd (HU)
( 740 ) Dr. Klacsmann Dávid, Klacsmann Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) tündértánc
( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 14 00772
( 220 ) 2014.03.14.
( 731 ) Vida Családi Borbirtok Kft., Szekszárd (HU)
( 740 ) Dr. Klacsmann Dávid, Klacsmann Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) Estve
( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 14 00780
( 220 ) 2014.03.14.
( 731 ) Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Lászka 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00781
( 220 ) 2014.03.14.
( 731 ) Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Lászka 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 14 00846
( 220 ) 2014.03.20.
( 731 ) Declan Stephen William O'Callaghan, Pécel (HU)
( 740 ) Kovátsné dr. Rech Erika, Kovátsné dr. Rech Erika Ügyvédi Iroda, 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).
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).
A rovat 33 darab közlést tartalmaz.
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