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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 19 01441
( 220 ) 2019.05.03.
( 731 ) President Hotel Ingatlanfejlesztő és Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PRESIDENT HOTEL
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 02340
( 220 ) 2019.07.29.
( 731 ) ÉlményPláza Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) elmenyplaza.hu
( 511 ) 36
41

Ajándékutalványok kibocsátása, melyek később beválthatók árukra vagy szolgáltatásokra.
Pihentető, romantikus, extrém és egyéb egyéni programok szervezése; élményajándékozás,

élményajándékok, egyedi meglepetés.
45

Személyes ajándék kiválasztási szolgáltatás.

( 210 ) M 19 02342
( 220 ) 2019.07.29.
( 731 ) ÉlményPláza Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) élménypláza.hu
( 511 ) 36
41

Ajándékutalványok kibocsátása, melyek később beválthatók árukra vagy szolgáltatásokra.
Pihentető, romantikus, extrém és egyéb egyéni programok szervezése; élményajándékozás,

élményajándékok, egyedi meglepetés.
45

Személyes ajándék kiválasztási szolgáltatás.

( 210 ) M 20 00719
( 220 ) 2020.03.05.
( 731 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Petrisor János, Budapest
( 541 ) Tippmixpro, több mint szerencse
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 00720
( 220 ) 2020.03.05.
( 731 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Petrisor János, Budapest
( 541 ) Tippmix, több mint szerencse
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 00739
( 220 ) 2020.03.09.
( 731 ) Mátyás Máté Péter, Sárospatak (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

Know-how átadása (képzés); könnyűbúvár felszerelés kölcsönzése; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

búvár képzése; ejtőernyős képzés; szélcsatorna akrobaták képzése.
( 210 ) M 20 00884
( 220 ) 2020.03.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ROSAS
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 00885
( 220 ) 2020.03.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) DOUXETER
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 00886
( 220 ) 2020.03.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) XETER-AS
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 00889
( 220 ) 2020.03.25.
( 731 ) Pureco IDEA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) PURECO WGC
( 511 ) 6

Rácsozatok fémből; fémből készült szerkezetek és hordozható építmények; fémből készült építési és

szerkezeti elemek.
11

Rácsok; hordalékfogó berendezés víztisztításhoz; víztisztító berendezések.

40

Vízkezelés és víztisztítás.

( 210 ) M 20 00976
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., Bicske (HU)
( 740 ) dr. Kiss Anita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Túrókészítmények.

( 210 ) M 20 00979
( 220 ) 2020.04.07.
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( 731 ) Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., Bicske (HU)

( 740 ) dr. Kiss Anita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Túrókészítmények.

( 210 ) M 20 01037
( 220 ) 2020.04.15.
( 731 ) Online Comparison Shopping Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Székely Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

38

Távközlési szolgáltatások.

42

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

minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 20 01200
( 220 ) 2020.05.04.
( 731 ) AKRIL BÚTOR KFT., Győr (HU)
( 740 ) dr. Kiss-Kovács Orsolya, Győr
( 541 ) Álmaid akrilba foglalva
( 511 ) 20

Bútorok, tükrök, keretek.

( 210 ) M 20 01214
( 220 ) 2020.04.30.
( 731 ) Fehéri Gábor Sándor, Budapest (HU)
( 740 ) Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Trófea Grill Étterem A'la carte
( 511 ) 35
43

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 01274
( 220 ) 2020.05.12.
( 731 ) Új Ház Zrt., Tényő (HU)
( 541 ) Pöttöm Fürdő Program
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 01515
( 220 ) 2020.06.02.
( 731 ) Kivinet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kollektív Magazin
( 511 ) 35
38

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Távközlési szolgáltatások.
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 20 01525
( 220 ) 2020.06.02.
( 731 ) Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Belvárdgyula (HU)
( 740 ) Kovácsné Maros Anett, Keszü
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú ital.

( 210 ) M 20 01526
( 220 ) 2020.06.02.
( 731 ) Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Belvárdgyula (HU)
( 740 ) Kovácsné Maros Anett, Keszü
( 546 )
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú ital.

( 210 ) M 20 01528
( 220 ) 2020.06.02.
( 731 ) Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Belvárdgyula (HU)
( 740 ) Kovácsné Maros Anett, Keszü
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú ital.

( 210 ) M 20 01529
( 220 ) 2020.06.02.
( 731 ) Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Belvárdgyula (HU)
( 740 ) Kovácsné Maros Anett, Keszü
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú ital.

( 210 ) M 20 01530
( 220 ) 2020.06.02.
( 731 ) Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Belvárdgyula (HU)
( 740 ) Kovácsné Maros Anett, Keszü
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( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú ital.

( 210 ) M 20 01531
( 220 ) 2020.06.02.
( 731 ) Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Belvárdgyula (HU)
( 740 ) Kovácsné Maros Anett, Keszü
( 546 )
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú ital.

( 210 ) M 20 01773
( 220 ) 2020.06.23.
( 731 ) Dr. Seffer István, Siófok (HU)
( 541 ) Dr.Seffer-Desobex
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 20 01810
( 220 ) 2020.06.24.
( 731 ) Veress Katalin Noémi, Vác (HU)
( 740 ) Dr. Klesics és Dr. Tuller Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KÖNYVMENTŐK
( 511 ) 16

Könyvecskék, brosúrák; esküvői könyvek; fantasy könyvek; képregény-könyvek; képzőművészeti könyvek;

kihajtós könyvek; könyvek; nem szépirodalmi könyvek; spirálkötésű könyvek; tájékoztató könyvek; vallási
témájú könyvek; könyvborítók; könyvkötészeti cikkek; rajzoló könyvek.
35

Könyvekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 20 02218
( 220 ) 2020.07.30.
( 731 ) CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., Oborniki (PL)
( 740 ) Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok.

( 210 ) M 20 02399
( 220 ) 2020.08.14.
( 731 ) Papp Tamás, Nyergesújfalu (HU)
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Szabó Péter, Bajót (HU)

( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Fém és műanyag kombinációjából készült szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek; keretek nyeles

szemüvegekhez, lornyonokhoz; keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; lencse nélküli szemüvegkeretek;
monokli-keretek műanyagból készült szemüvegkeretek; napszemüveg keretek; optikai lencsék; optikai lencsék
napszemüvegekhez; optikai lencsék védői; szemüveg alkatrészek; szemüveg tasakok; szemüvegek;
szemüvegkeretek; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; szemüveg keretek fémből vagy
műanyag-fém kombinációjából; szemüveglencsék; szemüvegszárak; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok;
vakításgátló szemüvegek; vakításmentes szemüvegek; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek; szemüvegre
csíptethető dioptriás előtétek; szemüvegre csíptethető napvédő előtétek; szemtakarók; flip-up felhajtható
szemüvegelőtéttel felszerelt napszemüvegek; clip-on csíptethető típusú napszemüvegek; mágneses csíptethető
clip-on típusú napszemüvegek; clip-on csíptethető típusú előtétek szemüvegek és napszemüvegekhez;
napszemüvegekhez lencsék; monitor szemüvegek, kékfény szűrő szemüvegek; számítógépes monitor sugárzását
szűrő szemüvegek; képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüvegek.
35

A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: fém és műanyag kombinációjából

készült szemüvegkeretek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: fémből
készült szemüvegkeretek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: keretek
nyeles szemüvegekhez, lornyonokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:
keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások: lencse nélküli szemüvegkeretek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások: monokli-keretek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:
műanyagból készült szemüvegkeretek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:
napszemüveg keretek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: optikai lencsék; a
következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: optikai lencsék napszemüvegekhez; a
következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: optikai lencsék védői; a következő
árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: szemüveg alkatrészek; a következő árukkal
kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: szemüveg tasakok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és
nagykereskedelmi szolgáltatások: szemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások: szemüveg keretek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:
szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások: szemüvegkeretek fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; a következő árukkal kapcsolatos
kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: szemüveglencsék; a következő árukkal kapcsolatos kis-és
nagykereskedelmi szolgáltatások: szemüvegszárak; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások: szemüvegtokok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:
szemüvegzsinórok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: vakításgátló
szemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: vakításmentes
szemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: védőszemüvegek,
biztonsági szemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: szemüvegre
csíptethető dioptriás előtétek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:
szemüvegre csíptethető napvédő előtétek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
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szolgáltatások: szemtakarók; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; flip-up

felhajtható szemüvegelőtéttel felszerelt napszemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és
nagykereskedelmi szolgáltatások: clip-on csíptethető típusú napszemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos
kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: mágneses csíptethető clip-on típusú napszemüvegek; a következő
árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: clip-on csíptethető típusú előtétek szemüvegek és
napszemüvegekhez; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: napszemüvegekhez
lencsék; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: monitor szemüvegek, kékfény
szűrő szemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: számítógépes
monitor sugárzását szűrő szemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:
képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüvegek.
( 210 ) M 20 02400
( 220 ) 2020.08.14.
( 731 ) Szabó Krisztina, Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Fizioterápia, fizikoterápia; fizioterápiás szolgáltatások; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás;

terápiás testkezelés; terápiás szolgáltatások; fizikai rehabilitáció; fizikai rehabilitációs szolgáltatások biztosítása;
egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása.
( 210 ) M 20 02401
( 220 ) 2020.08.14.
( 731 ) KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért, Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Környezettudatos vállalati rendezvények (szórakoztatás); környezettudatos közösségi kulturális

rendezvények szervezése; környezettudatos kulturális célú rendezvények szervezése; környezettudatos
szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; környezettudatos szórakoztató rendezvények lebonyolítása;
környezettudatos kulturális és művészeti rendezvények szervezése; környezettudatos kulturális rendezvények
szervezése és lebonyolítása; környezettudatos képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása;
környezettudatos élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; környezettudatos szabadidős
rendezvények szervezése; környezettudatos kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása;
környezettudatos képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; környezettudatos élő szórakoztató
rendezvények szervezése és lebonyolítása; környezettudatos szabadidős rendezvények szervezése;
környezettudatos zenei rendezvények szervezése; környezettudatos oktatási rendezvények lebonyolítása;
környezettudatos konferenciák szervezése; környezettudatos kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése;
környezettudatos találkozók és konferenciák szervezése; környezettudatos találkozók szervezése és lebonyolítása;
környezettudatos szemináriumok és konferenciák rendezése; környezettudatos konferenciák, kiállítások és
versenyek szervezése; környezettudatos kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése.
( 210 ) M 20 02578
( 220 ) 2020.09.01.
( 731 ) BLANA HUNGARY Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) HOLCZER, JÁKÓ & BOROSS Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 43

Szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai

szolgáltatások.
( 210 ) M 20 02582
( 220 ) 2020.09.02.
( 731 ) Sunjoy Max Europa Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 24
25

Ágyneműk és takarók; ágyterítők, ágytakarók.
Alsóruházat, fehérneműk; hálóköntösök, pongyolák.

( 210 ) M 20 02585
( 220 ) 2020.09.02.
( 731 ) Balogh Károly Péter, Érd (HU)
Balogh Rita, Érd (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Bundás virsli; corn dogs [virslik kukoricabundában]; csirkés húsgolyók; csomagolt húsok; csontleves,

húsleves; elkészített húslevesek; elsősorban húst tartalmazó fagyasztott ételek; fagyasztott húsok; fagyasztott
hústermékek; fagyasztva szárított hús; feldolgozott hústermékek; formázott, textúrált növényi fehérje
húspótlóként történő használatra; főként húsból álló készételek; főként húspótlókat tartalmazó készételek; főként
húst tartalmazó készételek; főtt hús üveges kiszerelésben; főtt húsételek; főtt húsok; friss húsok; füstölt húsok;
füstölt kolbászok; gőzölt tojásos húslevesféle, egytálétel sok zöldségfélével; hamburgerek, húspogácsák;
hentesáruk; hot dog virslik; hús és hústermékek; hús, tartósított; húsalapú mousse-ok; húsalapú snack-ételek;
húsból készült étkezési krémek; húsgolyók belsőségekből [élelmiszerek]; húsgombócok; húskivonatok;
húskonzervek; húskrémek; húsleves granulátum formájában; húsleves koncentrátumok; húslevesek, erőlevesek;
húsleveskockák; húsok; húspótlók; hústermékek hamburgerek formájában; hústöltelékek pitékhez; hússzeletek;
kaibi [grillezett húsétel]; készételek húsból; készítmények húsleveshez; kolbász; kolbászbőrök és utánzataik;
kolbászok, tartósítva; kolbásztermékek; konyhakész hús; levegőn szárított kolbászok; levesek és csontlevesek,
húskivonatok; liofilizált hús; löncshúsok, húskonzervek; nyers kolbász; pácolt húsok; természetes vagy műbelek
hurka- és kolbásztöltéshez; vegetáriánus kolbászok; virslik.
35

Élelmiszerekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; hentesárukkal kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 20 02587
( 220 ) 2020.09.02.
( 731 ) NEW EDITION Kft., Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) NuurIS - Nuur Insight Systems
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Pénzügyi menedzsment szoftverek; pénzügyi menedzsmentre szolgáló számítógépes szoftverek; üzleti

folyamatokat menedzselő szoftver.
41

Szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; üzletviteli, pénzügyi menedzsmentre szolgáló számítógépes szoftverek

bérbeadása.
( 210 ) M 20 02588
( 220 ) 2020.09.02.
( 731 ) ALEhopp Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy- és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: menetrendek és

órarendek; nyomtatott órarendek, menetrendek; társasjátékok; matricás gyűjtőfüzet; kifestő füzet; kiszínező füzet;
bögrék; poharak; kulcstartó; füzet; toll; hűtőmágnes; matricák; karszalagok; sportkarkötő; naptár; cirkuszos
nyomda pecsét; irodai pecsétek, bélyegzők; cirkuszi eszközök; artista eszközök; zsonglőrlabda; diaboló (artista
eszköz); póló; kapucnis pulóver; kabát; pulóver; sapka; zokni; sport zokni; tolltartó; iskolatáska; telefontok;
mappatartó; tányérok; szalvéta; díszdobozok; poszterek; ajándék papírzacskó; léggömb; játéklufik, léggömbök;
játékkártya; órák [faliórák]; nyomtatott meghívókártyák; szendvicsdobozok; kulacs; iskolai füzet vignetta;
kulacsok [üresen].
41

Tornatanítás; torna oktatás; légtorna oktatás; akrobatika oktatás; talajakrobatika oktatás; artista oktatás;

gimnasztika oktatás; akrobatikus torna oktatás; torna oktatás gyerekeknek; tornaórák tartása; tornatermek
működtetése; tornatanítás nyújtása; tornarendezvények szervezése; tornával kapcsolatos online tájékoztatás
weboldalon keresztül; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; táboroztatás; légtorna táborok; artista
táborok; cirkusz táborok; szabadidős táborok; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; oktatási
tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; cirkuszok; cirkuszi előadások; szórakoztatás cirkuszi rendezvények
formájában; cirkuszi elemeket alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások; cirkuszi születésnapi rendezvények
szervezése és lebonyolítása; cirkuszi rendezvény szervezése és lebonyolítása; cirkuszi foglalkozások szervezése
nyári és őszi táborokhoz; egyensúly oktatás; cirkuszművészet oktatás; cirkusszal kapcsolatos online tájékoztatás
weboldalon keresztül; artistaművészettel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; artistaművészet
oktatása; cirkuszi műsor szervezése és lebonyolítása; cirkusz működtetése.
( 210 ) M 20 02589
( 220 ) 2020.09.02.
( 731 ) Babik-Kovács Anikó, Érd (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: tisztítószerek

háztartási használatra; fertőtlenítők háztartási használatra: WC-tisztítók; háztartási illatosítók; fürdőszobai
illatosítók; tisztító és illatosító készítmények; padlótisztító készítmények; ablaktisztító szerek;
mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; öblítőszerek;
mosószappanok; mosószóda tisztításhoz; nátronlúg, mosószóda; mosódió; mosógél; mosóparfüm; szódabikarbóna
kémiai használatra; mosó- és tisztítószerek; zsíroldó készítmények háztartási használatra; mosogatószerek;
szappan; vízkőoldószerek; lefolyócső-tisztító készítmények; tisztítókészítmények lefolyók tisztítására;
szemeteszsákok; komposztálható szemeteszsák; zsákok és zacskók csomagoláshoz, tároláshoz és szállításhoz;
újrahasználható zsákok; újrahasználható táskák, kézitáskák; újrahasználható háztartási törlőkendők;
újrahasználható tasakok csomagoláshoz; zsebkendők textilanyagokból; csomagolóanyagok; konyhai eszközök,
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kis méretű; szivacsok háztartási használatra; eldobható törlőkendők, mosogatórongyok; kávéadagoló kanalak;

kávékapszulák; utántölthető kávékapszulák; tisztító és illatosító készítmények; illatosított olaj; elektromos
légfrissítők; komposztálógépek; vízszűrő berendezések; vízszűrő készülékek; tárolók, tárolóedények háztartási
vagy konyhai célokra; bögrék, korsók; kulacsok [üresen]; zsinórok; zsinórok lenből; masszázskesztyűk;
masszázsolajok és -tejek; nem gyógyhatású masszázskészítmények: védőálarcok/-maszkok; kozmetikai táskák;
tollak; tollbetétek; rovarriasztók; szívószálak; kozmetikai, szépségápolási készítmények; testápolási és
szépségápolási készítmények; kézi működtetésű higiéniai és szépségápolási eszközök emberek számára;
borotvák; borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvahab; borotvagél; borotvakrém; borotválkozás utáni
készítmények; szakállápoló készítmények; szakállápoló oldatok, folyadékok; szakállolaj; szakállsampon;
szakállbalzsam; nem gyógyhatású ajakápoló készítmények; arclemosók [kozmetikumok]; arctisztítók; arctisztító
tejek; arctisztító hab; arclemosó hab; arclemosó krém; arclemosó gél; arclemosó tonik; aromavizek; aroma
pumpa; arcpakolások; arckrémek; szappanok; folyékony szappan; fürdősó; habfürdő; tusfürdő; testápolók;
testvajak; testradír; kézfertőtlenítő készítmények; kézkrém; kézápoló folyadék (nem gyógyhatású -); kozmetikai
eszközök; manikűrkellékek; lábápolási készítmények (nem gyógyhatású -); körömápolási készítmények (nem
gyógyhatású -); pedikűr készítmények; manikűr készítmények; manikűr- és pedikűreszközök; samponok;
hajformázó készítmények; hajbalzsamok; hajápoló készítmények; naptejek; napolajok; napozás utáni folyadékok;
napozás utáni krémek; napozás utáni olajok [kozmetikumok]; intim higiéniás szerek; intim lemosók személyi
higiéniai célokra, nem gyógyszeres; tisztasági betétek, intimbetétek; babahintőporok; babaolajok; babakrémek
[nem gyógyszeres]; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; samponok; babakrémek [nem gyógyszeres];
hajkondicionáló szerek babáknak; babakrémek [gyógyhatású]; hintőpor (gyógyhatású -) babáknak; popsibalzsam
csecsemők számára; pelenkák csecsemők számára; melltartóbetét szoptatáshoz; sminktermékek; fogápoló
készítmények; fogkefe; fogkrémek; fogporok; szilárd fogkrém-tabletták; kávé; aromák háztartási célokra;
üdítőitalok; friss péksütemények; szendvicsek; ehető magvak.
( 210 ) M 20 02592
( 220 ) 2020.09.02.
( 731 ) Budavár Tours Kft., Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Turisztikai és utazási információnyújtás; interneten elérhető turisztikai információnyújtás; autóbuszos utazás

szervezése; autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz; az utazással kapcsolatos információs szolgáltatások; buszos
utazások szervezése; csomagolási szolgáltatások poggyászok védelmére utazás során; elektronikus úton történő,
légi utazással kapcsolatos tájékoztatás; elektronikus úton történő, utazással és szállítással kapcsolatos
tájékoztatás; elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és foglalásával kapcsolatos tájékoztatás;
foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; foglalási szolgáltatások kirándulásokhoz, utazásokhoz;
helyfoglalás autóbuszos utazásokra; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással
kapcsolatban; helyfoglalás vonatos utazásokra; helyfoglalási szolgáltatások tengeri utazáshoz; helyfoglalási
szolgáltatások szárazföldi utazásokhoz; helyfoglalási szolgáltatások légi utazásokhoz; helyfoglalási szolgáltatások
[utazás]; hitelkártya ügyfelek jutalmazási programjához kapcsolódó utazásszervezés; idegenvezetői és utazási
információs szolgáltatások; információszolgáltatás utazással kapcsolatban; interneten keresztül történő utazással
kapcsolatos információk biztosítása; járművek bérbeadása utazáshoz; jegybiztosítás utazáshoz [lehetővé
tételéhez]; jegyeladási szolgáltatások utazáshoz; kikötőhelyek foglalása utazáshoz; kiskorúak kísérése utazás
során; kiskorúak utazás során történő kísérése; légi utazási [foglalási] szolgáltatások; légi utazási szolgáltatások;
légi utazások szervezése; megrendelési és helyfoglalási szolgáltatások utazáshoz; mobil távközlési készülékek és
eszközökön keresztül történő szállítási és utazási információk biztosítása; nyaraló utazások és túrák lefoglalása;
szállítással és utazással kapcsolatos információnyújtás; számítógépes utazás foglalási szolgáltatások;
számítógépes utazási információ biztosítás; számítógépesített utazási információ biztosítása; szervezés (utazás);
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szolgáltatások utazással kapcsolatos információk biztosításához; telefonos ügyfélszolgálatok és segélyvonalak

révén történő szaktanácsadás az utazás területén; tengeri utazási [hajó] szolgáltatások; túrák, utazások biztosítása;
turistavízumok, útlevelek és utazási okmányok beszerzése külföldre utazók számára; turisztikai és utazási
információnyújtás; utazás elektronikus úton történő tervezése, szervezése és lefoglalása; utazás- és
nyaralásszervezés; utazás és szállítás elektronikus úton történő tervezése és lefoglalása; utazás és utasok
szállítása; utazás foglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás foglalással kapcsolatos számítógépes információs
szolgáltatások; utazás koordinálása egyének és csoportok számára; utazás szervezése és lefoglalása; utazás
tervezése, megszervezése és lefoglalása; utazás utazási irodákon keresztül történő lefoglalása; utazásfoglalási- és
megrendelési szolgáltatások; utazásfoglalási ügynökségek; utazáshoz és kiránduláshoz jegyfoglalási
szolgáltatások; utazási foglalási szolgáltatások; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak; utazási
idegenvezetési szolgáltatások; utazási információ; utazási információ biztosítása; utazási információs
szolgáltatások biztosítása; utazási információszolgáltatás; utazási irodai és foglalási szolgáltatások; utazási irodai
és helyfoglalási szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások üdülések megszervezéséhez; utazási irodai
szolgáltatások, nevezetesen helyfoglalás és előjegyzés szállításhoz; utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés;
utazási irodai szolgáltatások utazásszervezéshez; utazási irodai szolgáltatások utazás megszervezésére; utazási
irodák szolgáltatásai autóbuszos utazással kapcsolatban; utazási jegyeladási szolgáltatások; utazási jegyfoglalási
szolgáltatások; utazási jegyrendelési szolgáltatások; utazási szaktanácsadás; utazási szolgáltatások; utazási
ügynökségi szolgáltatások üzleti utakhoz; utazási ügynökségi szolgáltatások, nevezetesen utasok szállításának
szervezése; utazási útvonalakkal kapcsolatos információk nyújtása; utazások és hajókirándulások szervezése;
utazások szervezése; utazások szervezése és lebonyolítása; utazások tervezése; utazások, túrák szervezése;
utazásokhoz jegyeket kiadó gépek bérbeadása; utazásokhoz kapcsolódó információk biztosítása; utazással
kapcsolatos foglalások lebonyolítása; utazással kapcsolatos információk szolgáltatása; utazással kapcsolatos
információk online rendelkezésre bocsátása; utazással kapcsolatos szaktanácsadás és tájékoztatás; utazással
kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások; utazásszervezés; utazásszervezés, kirándulásszervezés;
utazásszervezés, túraszervezés; utazásszervezés [ügynökség]; utazásszervezési és utazási helyfoglalási
szolgáltatások; utazásszervezési ügynökök; utazásszervezői szolgáltatások utazások foglalásához; utazástervezési
szolgáltatások; útvonal tervezési tanácsadás utazáshoz; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó szolgáltatások;
városnézés [turizmus].
39

Reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások

video blogokon (vlog) keresztül biztosítva; üzleti információk nyújtása a közösségi média területén; reklámozási
és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva.
( 210 ) M 20 02593
( 220 ) 2020.09.02.
( 731 ) Lesti Akku Kft., Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Akkumulátorokhoz kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kis-,

nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: akkumulátorok; akkumulátorok elektromos járművekhez;
akkumulátorok járművekhez; akkumulátortöltők gépjárművekhez; autóakkumulátorok; elektromos
akkumulátorok járművekhez; akkumulátor indítók; akkumulátor kábelek; akkumulátor vezetékek; akkumulátor
saruk; akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátortöltők.
( 210 ) M 20 02594
( 220 ) 2020.09.02.
( 731 ) Cserna Nikolett, Érd (HU)
Klein László, Érd (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 20

Gyerekbútorok; gyerekágyak, kiságyak; hordozható gyerekágyak; biztonsági gyerekágyak, kiságyak; ágyak

gyermekeknek; fából készült ház formájú gyermekágyak; fából készült házikó formájú gyermekágyak; ágyak;
ágykeretek; fa ágykeretek; fából készült ágyak; ágyak, belső rugózású matracokkal; heverő alapú ágyak;
ágydeszkák (keresztlécek); ágyrácsok, ágykorlátok; ágytámlák; ágyrácsok; ágyalapok; ágyrudak.
40

Asztalosipari munkák [egyedi gyártás].

( 210 ) M 20 02599
( 220 ) 2020.09.02.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
38

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
Távközlés; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1);
telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek,
képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
41

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

lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése; fényképészet; filmek feliratozása; filmgyártás,
kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás
nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése;
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása; klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés; múzeumi szolgáltatások
(bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok
készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show műsorok szervezése;
impresszáriók szolgáltatásai; sportversenyek rendezése; stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel
kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2);
szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés kivéve
reklámszövegek; televíziós szórakoztatás; testnevelés, tornatanítás; varieté-előadások bemutatása; versenyek
szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok
szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 20 02604
( 220 ) 2020.09.02.
( 731 ) Lenti Város Önkormányzata, Lenti (HU)
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( 740 ) Dr. Szakály Zoltán, Zalaegerszeg

( 546 )

( 511 ) 16

Grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok; kartonból készült figurák; képek; papírból készült

faldekorációk; papírból készült figurák; papírfigurák; rajzok; a grafikai iparban használatos papírok; ajándék
táskák, szatyrok papírból; ajándékcsomagolók; ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból; ajándékzacskók;
bevásárló szatyor, táska; biológiailag lebomló műanyagból készült csomagolózacskók; bevásárló táskák
műanyagból; biológiailag lebomló papírból készült csomagolózacskók; csomagolások, borítások palackokhoz
papírból vagy kartonból; csomagolásra szolgáló papírdobozok; irattartó dobozok; kartondobozok; műanyag
csomagolások; műanyag csomagolóanyagok; papír ajándéktasakok, zacskók; papír ajándékzacskók borokhoz;
papír ajándékkísérők; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papírborítékok csomagolási célokra; papírborítók,
papírcsomagolások; bélyegzőpárnák; ceruza készletek; ceruza,-tolltartók; ceruzatartók; címbélyegzők,
címbélyegek; festékpárnák; golyóstoll- és ceruzakészletek; golyóstollak; gumibélyegzők; íróeszközök;
pecsétbélyegek; tintás bélyegzők; tollak; toll- és ceruzatartó dobozok; tollak [irodai cikkek]; tolltartók; töltőtollak;
iskolai füzetek, irkák; oktatási és képzési anyagok; oktatóanyagok [kézikönyvek]; papírból készült tananyagok;
emlékalbumok; matricás albumok; matricagyűjtő albumok; fényképalbumok; 3D-s matricák, bármely felületre;
adventi naptárak; ajándékutalványok, vásárlási utalványok; ajándékcsomagoló kártyák; ajándékkártyák;
ajándékkuponok, ajándékutalványok; ajándékutalványok; általános témájú magazinok; árjegyzékek;
belépőjegyek; bemutatótáblák, reklámtáblák kartonból; bónok, utalványok; borítók levélbélyegekhez; cégtáblák
papírból vagy kartonból; címkék borítékcímzéshez; címkék [irodai célú]; címkék, matricák; elektronikus
információkat tartalmazó nyomtatott üdvözlőlapok; étlapok; fali matricák; folyamatábrák [nyomtatványok];
grafikák; folyóiratok; grafikai reprodukciók; határidőnaplók; hűségkártyák papír formátumban; hírlevelek;
hírlevelek a játékok és szerencsejátékok területén; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; hirdetőtáblák
papírból vagy kartonból; hirdetőtáblák kartonpapírból; karácsonyi üdvözlőlap; katalógusok; képeslapok;
könyvek; kuponfüzetek; kuponok; magazinborítók; magazin mellékletek újságokhoz; matricák; matrica;
meghívók; napilapok; műsorfüzetek; naptárak; névjegykártyák; nyomtatott brossúrák; nyomtatott belépőjegyek
rendezvényekre; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott hirdetések;
nyomtatott meghívók; nyomtatott naptárak; nyomtatott papírfeliratok; nyomtatott papírcímkék; nyomtatott
papíráruk; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések; nyomtatott szórólapok; nyomtatott útmutatók,
szabályzatok; nyomtatott vizuális anyagok; oktatási kézikönyvek; oktató jellegű kiadványok; oktató kézikönyvek;
papírfeliratok, zászlók; papírfeliratok, jelek; papírból készült függőcímkék; papírból készült reklámtáblák;
reklámbrosúrák; reklámfeliratok kartonból; prospektusok; programfüzetek; poszterek; reklámkiadványok;
személyi szervezők, határidőnaplók; színes nyomatok; tájékoztató lapok; szórólapok; tervezők, naptárak
[nyomtatványok]; üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; turisztikai folyóiratok; újságpapír; újságok; vendégkönyvek;
asztali alátétek, tányéralátétek papírból; poháralátétek papírból; zászlók papírból; papír és karton; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag
lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és

promóciós vetélkedőkkel; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták]
terjesztése; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; nyomtatott reklámanyagok terjesztése;
promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése;
prospektusok és termékminták terjesztése reklámcélból; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám,
prospektusok terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok
terjesztése postai úton; terjesztés (reklámanyag -); reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; buszos utazások szervezése; idegenvezetés;

idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; idegenvezetői szolgáltatások; kirándulások szervezése;
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körutak, túrák lebonyolítása; közúti utasszállítás; minibuszos szállítási szolgáltatások; szállítási szolgáltatások

mozgáskorlátozottak számára; szállítási szolgáltatások és kirándulások mozgáskorlátozottak számára; szárazföldi
személyszállítás; túraszervezés és kivitelezés; utasszállítás szárazföldön; utazók szállításának megszervezése
[utasszállítás]; utazásszervezés, kirándulásszervezés; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési
szolgáltatások; a szállítással kapcsolatos információk nyújtása; autóbuszos szállítás foglalása; egynapos túrák
szervezése és lefoglalása; elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és foglalásával kapcsolatos
tájékoztatás; foglalási szolgáltatások kirándulásokhoz, utazásokhoz; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz;
kerékpárbérlési szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; kirándulások és városnéző körutak szervezése és
lefoglalása; kirándulások szervezése és lefoglalása; kirándulásokkal és városnézéssel kapcsolatos tájékoztatás
turisták számára; túrák szervezése és foglalása; turisztikai és utazási információnyújtás; ügynökségi
szolgáltatások városnéző túrák foglalásához; utazási információ; utazási információszolgáltatás.
41

Borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; fesztiválok szervezése; fotóriportok

készítése; idegenvezetős túrák levezetése; idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási
célokból; interaktív szórakoztatás; kirándulások szervezése szórakoztatási célokra; konferenciák, kiállítások és
versenyek szervezése; közfürdők [úszómedencék]; közösségi sport- és kulturális események szervezése;
közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közönség
bevonását célzó játékok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális és oktatási célú
kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; oktatás
és tanítás; népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és
létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online szórakoztatás; rádió- és televízióműsorok készítése; rádióés televízióprogram készítése; szabadidős szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő egyaránt;
vetélkedők, versenyek szervezése; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 210 ) M 20 02606
( 220 ) 2020.09.02.
( 731 ) Lenti Város Önkormányzata, Lenti (HU)
( 740 ) Dr. Szakály Zoltán, Zalaegerszeg
( 546 )

( 511 ) 16

Grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok; kartonból készült figurák; képek; papírból készült

faldekorációk; papírból készült figurák; papírfigurák; rajzok; a grafikai iparban használatos papírok; ajándék
táskák, szatyrok papírból; ajándékcsomagolók; ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból; ajándékzacskók;
bevásárló szatyor, táska; biológiailag lebomló műanyagból készült csomagolózacskók; bevásárló táskák
műanyagból; biológiailag lebomló papírból készült csomagolózacskók; csomagolások, borítások palackokhoz
papírból vagy kartonból; csomagolásra szolgáló papírdobozok; irattartó dobozok; kartondobozok; műanyag
csomagolások; műanyag csomagolóanyagok; papír ajándéktasakok, zacskók; papír ajándékzacskók borokhoz;
papír ajándékkísérők; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papírborítékok csomagolási célokra; papírborítók,
papírcsomagolások; bélyegzőpárnák; ceruza készletek; ceruza,-tolltartók; ceruzatartók; címbélyegzők,
címbélyegek; festékpárnák; golyóstoll- és ceruzakészletek; golyóstollak; gumibélyegzők; íróeszközök;
pecsétbélyegek; tintás bélyegzők; tollak; toll- és ceruzatartó dobozok; tollak [irodai cikkek]; tolltartók; töltőtollak;
iskolai füzetek, irkák; oktatási és képzési anyagok; oktatóanyagok [kézikönyvek]; papírból készült tananyagok;
emlékalbumok; matricás albumok; matricagyűjtő albumok; fényképalbumok; 3D-s matricák, bármely felületre;
adventi naptárak; ajándékutalványok, vásárlási utalványok; ajándékcsomagoló kártyák; ajándékkártyák;
ajándékkuponok, ajándékutalványok; ajándékutalványok; általános témájú magazinok; árjegyzékek;
belépőjegyek; bemutatótáblák, reklámtáblák kartonból; bónok, utalványok; borítók levélbélyegekhez; cégtáblák
papírból vagy kartonból; címkék borítékcímzéshez; címkék [irodai célú]; címkék, matricák; elektronikus
információkat tartalmazó nyomtatott üdvözlőlapok; étlapok; fali matricák; folyamatábrák [nyomtatványok];
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grafikák; folyóiratok; grafikai reprodukciók; határidőnaplók; hűségkártyák papír formátumban; hírlevelek;

hírlevelek a játékok és szerencsejátékok területén; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; hirdetőtáblák
papírból vagy kartonból; hirdetőtáblák kartonpapírból; karácsonyi üdvözlőlap; katalógusok; képeslapok;
könyvek; kuponfüzetek; kuponok; magazinborítók; magazin mellékletek újságokhoz; matricák; matrica;
meghívók; napilapok; műsorfüzetek; naptárak; névjegykártyák; nyomtatott brossúrák; nyomtatott belépőjegyek
rendezvényekre; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott hirdetések;
nyomtatott meghívók; nyomtatott naptárak; nyomtatott papírfeliratok; nyomtatott papírcímkék; nyomtatott
papíráruk; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések; nyomtatott szórólapok; nyomtatott útmutatók,
szabályzatok; nyomtatott vizuális anyagok; oktatási kézikönyvek; oktató jellegű kiadványok; oktató kézikönyvek;
papírfeliratok, zászlók; papírfeliratok, jelek; papírból készült függőcímkék; papírból készült reklámtáblák;
reklámbrosúrák; reklámfeliratok kartonból; prospektusok; programfüzetek; poszterek; reklámkiadványok;
személyi szervezők, határidőnaplók; színes nyomatok; tájékoztató lapok; szórólapok; tervezők, naptárak
[nyomtatványok]; üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; turisztikai folyóiratok; újságpapír; újságok; vendégkönyvek;
asztali alátétek, tányéralátétek papírból; poháralátétek papírból; zászlók papírból; papír és karton; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag
lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és

promóciós vetélkedőkkel; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták]
terjesztése; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; nyomtatott reklámanyagok terjesztése;
promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése;
prospektusok és termékminták terjesztése reklámcélból; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám,
prospektusok terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok
terjesztése postai úton; terjesztés (reklámanyag -); reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; buszos utazások szervezése; idegenvezetés;

idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; idegenvezetői szolgáltatások; kirándulások szervezése;
körutak, túrák lebonyolítása; közúti utasszállítás; minibuszos szállítási szolgáltatások; szállítási szolgáltatások
mozgáskorlátozottak számára; szállítási szolgáltatások és kirándulások mozgáskorlátozottak számára; szárazföldi
személyszállítás; túraszervezés és kivitelezés; utasszállítás szárazföldön; utazók szállításának megszervezése
[utasszállítás]; utazásszervezés, kirándulásszervezés; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési
szolgáltatások; a szállítással kapcsolatos információk nyújtása; autóbuszos szállítás foglalása; egynapos túrák
szervezése és lefoglalása; elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és foglalásával kapcsolatos
tájékoztatás; foglalási szolgáltatások kirándulásokhoz, utazásokhoz; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz;
kerékpárbérlési szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; kirándulások és városnéző körutak szervezése és
lefoglalása; kirándulások szervezése és lefoglalása; kirándulásokkal és városnézéssel kapcsolatos tájékoztatás
turisták számára; túrák szervezése és foglalása; turisztikai és utazási információnyújtás; ügynökségi
szolgáltatások városnéző túrák foglalásához; utazási információ; utazási információszolgáltatás.
41
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készítése; idegenvezetős túrák levezetése; idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási
célokból; interaktív szórakoztatás; kirándulások szervezése szórakoztatási célokra; konferenciák, kiállítások és
versenyek szervezése; közfürdők [úszómedencék]; közösségi sport- és kulturális események szervezése;
közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közönség
bevonását célzó játékok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális és oktatási célú
kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; oktatás
és tanítás; népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és
létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online szórakoztatás; rádió- és televízióműsorok készítése; rádióM2897
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és televízióprogram készítése; szabadidős szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő egyaránt;

vetélkedők, versenyek szervezése; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 210 ) M 20 02607
( 220 ) 2020.09.02.
( 731 ) Lenti Város Önkormányzata, Lenti (HU)
( 740 ) Dr. Szakály Zoltán, Zalaegerszeg
( 541 ) Lenti Kerkaland
( 511 ) 16

Grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok; kartonból készült figurák; képek; papírból készült

faldekorációk; papírból készült figurák; papírfigurák; rajzok; a grafikai iparban használatos papírok; ajándék
táskák, szatyrok papírból; ajándékcsomagolók; ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból; ajándékzacskók;
bevásárló szatyor, táska; biológiailag lebomló műanyagból készült csomagolózacskók; bevásárló táskák
műanyagból; biológiailag lebomló papírból készült csomagolózacskók; csomagolások, borítások palackokhoz
papírból vagy kartonból; csomagolásra szolgáló papírdobozok; irattartó dobozok; kartondobozok; műanyag
csomagolások; műanyag csomagolóanyagok; papír ajándéktasakok, zacskók; papír ajándékzacskók borokhoz;
papír ajándékkísérők; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papírborítékok csomagolási célokra; papírborítók,
papírcsomagolások; bélyegzőpárnák; ceruza készletek; ceruza,-tolltartók; ceruzatartók; címbélyegzők,
címbélyegek; festékpárnák; golyóstoll- és ceruzakészletek; golyóstollak; gumibélyegzők; íróeszközök;
pecsétbélyegek; tintás bélyegzők; tollak; toll- és ceruzatartó dobozok; tollak [irodai cikkek]; tolltartók; töltőtollak;
iskolai füzetek, irkák; oktatási és képzési anyagok; oktatóanyagok [kézikönyvek]; papírból készült tananyagok;
emlékalbumok; matricás albumok; matricagyűjtő albumok; fényképalbumok; 3D-s matricák, bármely felületre;
adventi naptárak; ajándékutalványok, vásárlási utalványok; ajándékcsomagoló kártyák; ajándékkártyák;
ajándékkuponok, ajándékutalványok; ajándékutalványok; általános témájú magazinok; árjegyzékek;
belépőjegyek; bemutatótáblák, reklámtáblák kartonból; bónok, utalványok; borítók levélbélyegekhez; cégtáblák
papírból vagy kartonból; címkék borítékcímzéshez; címkék [irodai célú]; címkék, matricák; elektronikus
információkat tartalmazó nyomtatott üdvözlőlapok; étlapok; fali matricák; folyamatábrák [nyomtatványok];
grafikák; folyóiratok; grafikai reprodukciók; határidőnaplók; hűségkártyák papír formátumban; hírlevelek;
hírlevelek a játékok és szerencsejátékok területén; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; hirdetőtáblák
papírból vagy kartonból; hirdetőtáblák kartonpapírból; karácsonyi üdvözlőlap; katalógusok; képeslapok;
könyvek; kuponfüzetek; kuponok; magazinborítók; magazin mellékletek újságokhoz; matricák; matrica;
meghívók; napilapok; műsorfüzetek; naptárak; névjegykártyák; nyomtatott brossúrák; nyomtatott belépőjegyek
rendezvényekre; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott hirdetések;
nyomtatott meghívók; nyomtatott naptárak; nyomtatott papírfeliratok; nyomtatott papírcímkék; nyomtatott
papíráruk; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések; nyomtatott szórólapok; nyomtatott útmutatók,
szabályzatok; nyomtatott vizuális anyagok; oktatási kézikönyvek; oktató jellegű kiadványok; oktató kézikönyvek;
papírfeliratok, zászlók; papírfeliratok, jelek; papírból készült függőcímkék; papírból készült reklámtáblák;
reklámbrosúrák; reklámfeliratok kartonból; prospektusok; programfüzetek; poszterek; reklámkiadványok;
személyi szervezők, határidőnaplók; színes nyomatok; tájékoztató lapok; szórólapok; tervezők, naptárak
[nyomtatványok]; üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; turisztikai folyóiratok; újságpapír; újságok; vendégkönyvek;
asztali alátétek, tányéralátétek papírból; poháralátétek papírból; zászlók papírból; papír és karton; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag
lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és

promóciós vetélkedőkkel; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták]
terjesztése; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; nyomtatott reklámanyagok terjesztése;
promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése;
prospektusok és termékminták terjesztése reklámcélból; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám,
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prospektusok terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok

terjesztése postai úton; terjesztés (reklámanyag -); reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; buszos utazások szervezése; idegenvezetés;

idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; idegenvezetői szolgáltatások; kirándulások szervezése;
körutak, túrák lebonyolítása; közúti utasszállítás; minibuszos szállítási szolgáltatások; szállítási szolgáltatások
mozgáskorlátozottak számára; szállítási szolgáltatások és kirándulások mozgáskorlátozottak számára; szárazföldi
személyszállítás; túraszervezés és kivitelezés; utasszállítás szárazföldön; utazók szállításának megszervezése
[utasszállítás]; utazásszervezés, kirándulásszervezés; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési
szolgáltatások; a szállítással kapcsolatos információk nyújtása; autóbuszos szállítás foglalása; egynapos túrák
szervezése és lefoglalása; elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és foglalásával kapcsolatos
tájékoztatás; foglalási szolgáltatások kirándulásokhoz, utazásokhoz; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz;
kerékpárbérlési szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; kirándulások és városnéző körutak szervezése és
lefoglalása; kirándulások szervezése és lefoglalása; kirándulásokkal és városnézéssel kapcsolatos tájékoztatás
turisták számára; túrák szervezése és foglalása; turisztikai és utazási információnyújtás; ügynökségi
szolgáltatások városnéző túrák foglalásához; utazási információ; utazási információszolgáltatás.
41

Borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; fesztiválok szervezése; fotóriportok

készítése; idegenvezetős túrák levezetése; idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási
célokból; interaktív szórakoztatás; kirándulások szervezése szórakoztatási célokra; konferenciák, kiállítások és
versenyek szervezése; közfürdők [úszómedencék]; közösségi sport- és kulturális események szervezése;
közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közönség
bevonását célzó játékok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális és oktatási célú
kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; oktatás
és tanítás; népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és
létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online szórakoztatás; rádió- és televízióműsorok készítése; rádióés televízióprogram készítése; szabadidős szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő egyaránt;
vetélkedők, versenyek szervezése; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 210 ) M 20 02611
( 220 ) 2020.09.03.
( 731 ) Kun Richárd, Érd (HU)
Parzer Zoltán, Budapest (HU)
Kun-Molnár Mónika, Érd (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Villanófény, világítófény előállítására szolgáló termékek.

2

Festékek; bevonóanyagok; gyanták; színezőanyagok.

19

Útépítési és útburkolati anyagok; útjelző anyagok.

35

Speciális adalékok kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása festékekhez, gyantákhoz, thermoplasztik

anyagokhoz, építési és útépítési célú kivitelezésekhez; termék bemutatók és kiállítások szervezése.
( 210 ) M 20 02620
( 220 ) 2020.09.03.
( 731 ) Lenti Város Önkormányzata, Lenti (HU)
( 740 ) Dr. Szakály Zoltán, Zalaegerszeg
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( 546 )

( 511 ) 16

Grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok; kartonból készült figurák; képek; papírból készült

faldekorációk; papírból készült figurák; papírfigurák; rajzok; a grafikai iparban használatos papírok; ajándék
táskák, szatyrok papírból; ajándékcsomagolók; ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból; ajándékzacskók;
bevásárló szatyor, táska; biológiailag lebomló műanyagból készült csomagolózacskók; bevásárló táskák
műanyagból; biológiailag lebomló papírból készült csomagolózacskók; csomagolások, borítások palackokhoz
papírból vagy kartonból; csomagolásra szolgáló papírdobozok; irattartó dobozok; kartondobozok; műanyag
csomagolások; műanyag csomagolóanyagok; papír ajándéktasakok, zacskók; papír ajándékzacskók borokhoz;
papír ajándékkísérők; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papírborítékok csomagolási célokra; papírborítók,
papírcsomagolások; bélyegzőpárnák; ceruzakészletek; ceruza,-tolltartók; ceruzatartók; címbélyegzők,
címbélyegek; festékpárnák; golyóstoll- és ceruzakészletek; golyóstollak; gumibélyegzők; íróeszközök;
pecsétbélyegek; tintás bélyegzők; tollak; toll- és ceruzatartó dobozok; tollak [irodai cikkek]; tolltartók; töltőtollak;
iskolai füzetek, irkák; oktatási és képzési anyagok; oktató anyagok [kézikönyvek]; papírból készült tananyagok;
emlékalbumok; matricás albumok; matricagyűjtő albumok; fényképalbumok; 3D-s matricák, bármely felületre;
adventi naptárak; ajándékutalványok, vásárlási utalványok; ajándékcsomagoló kártyák; ajándékkártyák;
ajándékkuponok, ajándékutalványok; ajándékutalványok; általános témájú magazinok; árjegyzékek;
belépőjegyek; bemutatótáblák, reklámtáblák kartonból; bónok, utalványok; borítók levélbélyegekhez; cégtáblák
papírból vagy kartonból; címkék borítékcímzéshez; címkék [irodai célú]; címkék, matricák; elektronikus
információkat tartalmazó nyomtatott üdvözlőlapok; étlapok; fali matricák; folyamatábrák [nyomtatványok];
grafikák; folyóiratok; grafikai reprodukciók; határidőnaplók; hűségkártyák papírformátumban; hírlevelek;
hírlevelek a játékok és szerencsejátékok területén; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; hirdetőtáblák
papírból vagy kartonból; hirdetőtáblák kartonpapírból; karácsonyi üdvözlőlap; katalógusok; képeslapok;
könyvek; kuponfüzetek; kuponok; magazinborítók; magazinmellékletek újságokhoz; matricák; matrica;
meghívók; napilapok; műsorfüzetek; naptárak; névjegykártyák; nyomtatott brosúrák; nyomtatott belépőjegyek
rendezvényekre; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott hirdetések;
nyomtatott meghívók; nyomtatott naptárak; nyomtatott papírfeliratok; nyomtatott papírcímkék; nyomtatott
papíráruk; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések; nyomtatott szórólapok; nyomtatott útmutatók,
szabályzatok; nyomtatott vizuális anyagok; oktatási kézikönyvek; oktató jellegű kiadványok; oktató kézikönyvek;
papírfeliratok, zászlók; papírfeliratok, jelek; papírból készült függőcímkék; papírból készült reklámtáblák;
reklámbrosúrák; reklámfeliratok kartonból; prospektusok; programfüzetek; poszterek; reklámkiadványok;
személyi szervezők, határidőnaplók; színes nyomatok; tájékoztató lapok; szórólapok; tervezők, naptárak
[nyomtatványok]; üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; turisztikai folyóiratok; újságpapír; újságok; vendégkönyvek;
asztali alátétek, tányéralátétek papírból; poháralátétek papírból; zászlók papírból; papír és karton; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag
lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és

promóciós vetélkedőkkel; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták]
terjesztése; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; nyomtatott reklámanyagok terjesztése;
promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése;
prospektusok és termékminták terjesztése reklámcélból; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám,
prospektusok terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok
terjesztése postai úton; terjesztés (reklámanyag -); reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; buszos utazások szervezése; idegenvezetés;
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idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; idegenvezetői szolgáltatások; kirándulások szervezése;

körutak, túrák lebonyolítása; közúti utasszállítás; minibuszos szállítási szolgáltatások; szállítási szolgáltatások
mozgáskorlátozottak számára; szállítási szolgáltatások és kirándulások mozgáskorlátozottak számára; szárazföldi
személyszállítás; túraszervezés és kivitelezés; utasszállítás szárazföldön; utazásszervezés, kirándulásszervezés;
utazók szállításának megszervezése [utasszállítás]; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési
szolgáltatások; a szállítással kapcsolatos információk nyújtása; autóbuszos szállítás foglalása; egynapos túrák
szervezése és lefoglalása; elektronikus úton történő, repülőutak tervezésével és lefoglalásával kapcsolatos
tájékoztatás; foglalási szolgáltatások kirándulásokhoz, utazásokhoz; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz;
kerékpárbérlési szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; kirándulások és városnéző körutak szervezése és
lefoglalása; kirándulások szervezése és lefoglalása; kirándulásokkal és városnézéssel kapcsolatos tájékoztatás
turisták számára; túrák szervezése és foglalása; turisztikai és utazási információnyújtás; ügynökségi
szolgáltatások városnéző túrák foglalásához; utazási információ; utazási információszolgáltatás.
41

Borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; fesztiválok szervezése; fotóriportok

készítése; idegenvezetős túrák levezetése; idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási
célokból; interaktív szórakoztatás; kirándulások szervezése szórakoztatási célokra; konferenciák, kiállítások és
versenyek szervezése; közfürdők [úszómedencék]; közösségi sport- és kulturális események szervezése;
közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közönség
bevonását célzó játékok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális és oktatási célú
kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; oktatás
és tanítás; népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és
létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online szórakoztatás; rádió- és televízióműsorok készítése; rádióés televízióprogram készítése; szabadidős szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő egyaránt;
vetélkedők, versenyek szervezése; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 210 ) M 20 02621
( 220 ) 2020.09.03.
( 731 ) Lenti Város Önkormányzata, Lenti (HU)
( 740 ) Dr. Szakály Zoltán, Zalaegerszeg
( 546 )

( 511 ) 16

Grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok; kartonból készült figurák; képek; papírból készült

faldekorációk; papírból készült figurák; papírfigurák; rajzok; a grafikai iparban használatos papírok; ajándék
táskák, szatyrok papírból; ajándékcsomagolók; ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból; ajándékzacskók;
bevásárló szatyor, táska; biológiailag lebomló műanyagból készült csomagolózacskók; bevásárló táskák
műanyagból; biológiailag lebomló papírból készült csomagolózacskók; csomagolások, borítások palackokhoz
papírból vagy kartonból; csomagolásra szolgáló papírdobozok; irattartó dobozok; kartondobozok; műanyag
csomagolások; műanyag csomagolóanyagok; papír ajándéktasakok, zacskók; papír ajándékzacskók borokhoz;
papír ajándékkísérők; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papírborítékok csomagolási célokra; papírborítók,
papírcsomagolások; bélyegzőpárnák; ceruzakészletek; ceruza,-tolltartók; ceruzatartók; címbélyegzők,
címbélyegek; festékpárnák; golyóstoll- és ceruzakészletek; golyóstollak; gumibélyegzők; íróeszközök;
pecsétbélyegek; tintás bélyegzők; tollak; toll- és ceruzatartó dobozok; tollak [irodai cikkek]; tolltartók; töltőtollak;
iskolai füzetek, irkák; oktatási és képzési anyagok; oktató anyagok [kézikönyvek]; papírból készült tananyagok;
emlékalbumok; matricás albumok; matricagyűjtő albumok; fényképalbumok; 3D-s matricák, bármely felületre;
adventi naptárak; ajándékutalványok, vásárlási utalványok; ajándékcsomagoló kártyák; ajándékkártyák;
ajándékkuponok, ajándékutalványok; ajándékutalványok; általános témájú magazinok; árjegyzékek;
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belépőjegyek; bemutatótáblák, reklámtáblák kartonból; bónok, utalványok; borítók levélbélyegekhez; cégtáblák

papírból vagy kartonból; címkék borítékcímzéshez; címkék [irodai célú]; címkék, matricák; elektronikus
információkat tartalmazó nyomtatott üdvözlőlapok; étlapok; fali matricák; folyamatábrák [nyomtatványok];
grafikák; folyóiratok; grafikai reprodukciók; határidőnaplók; hűségkártyák papírformátumban; hírlevelek;
hírlevelek a játékok és szerencsejátékok területén; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; hirdetőtáblák
papírból vagy kartonból; hirdetőtáblák kartonpapírból; karácsonyi üdvözlőlap; katalógusok; képeslapok;
könyvek; kuponfüzetek; kuponok; magazinborítók; magazinmellékletek újságokhoz; matricák; matrica;
meghívók; napilapok; műsorfüzetek; naptárak; névjegykártyák; nyomtatott brosúrák; nyomtatott belépőjegyek
rendezvényekre; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott hirdetések;
nyomtatott meghívók; nyomtatott naptárak; nyomtatott papírfeliratok; nyomtatott papírcímkék; nyomtatott
papíráruk; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések; nyomtatott szórólapok; nyomtatott útmutatók,
szabályzatok; nyomtatott vizuális anyagok; oktatási kézikönyvek; oktató jellegű kiadványok; oktató kézikönyvek;
papírfeliratok, zászlók; papírfeliratok, jelek; papírból készült függőcímkék; papírból készült reklámtáblák;
reklámbrosúrák; reklámfeliratok kartonból; prospektusok; programfüzetek; poszterek; reklámkiadványok;
személyi szervezők, határidőnaplók; színes nyomatok; tájékoztató lapok; szórólapok; tervezők, naptárak
[nyomtatványok]; üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; turisztikai folyóiratok; újságpapír; újságok; vendégkönyvek;
asztali alátétek, tányéralátétek papírból; poháralátétek papírból; zászlók papírból; papír és karton; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag
lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és

promóciós vetélkedőkkel; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták]
terjesztése; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; nyomtatott reklámanyagok terjesztése;
promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése;
prospektusok és termékminták terjesztése reklámcélból; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám,
prospektusok terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok
terjesztése postai úton; terjesztés (reklámanyag -); reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; buszos utazások szervezése; idegenvezetés;

idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; idegenvezetői szolgáltatások; kirándulások szervezése;
körutak, túrák lebonyolítása; közúti utasszállítás; minibuszos szállítási szolgáltatások; szállítási szolgáltatások
mozgáskorlátozottak számára; szállítási szolgáltatások és kirándulások mozgáskorlátozottak számára; szárazföldi
személyszállítás; túraszervezés és kivitelezés; utasszállítás szárazföldön; utazásszervezés, kirándulásszervezés;
utazók szállításának megszervezése [utasszállítás]; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési
szolgáltatások; a szállítással kapcsolatos információk nyújtása; autóbuszos szállítás foglalása; egynapos túrák
szervezése és lefoglalása; elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és foglalásával kapcsolatos
tájékoztatás; foglalási szolgáltatások kirándulásokhoz, utazásokhoz; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz;
kerékpárbérlési szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; kirándulások és városnéző körutak szervezése és
lefoglalása; kirándulások szervezése és lefoglalása; kirándulásokkal és városnézéssel kapcsolatos tájékoztatás
turisták számára; túrák szervezése és foglalása; turisztikai és utazási információnyújtás; ügynökségi
szolgáltatások városnéző túrák foglalásához; utazási információ; utazási információszolgáltatás.
41

Borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; fesztiválok szervezése; fotóriportok

készítése; idegenvezetős túrák levezetése; idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási
célokból; interaktív szórakoztatás; kirándulások szervezése szórakoztatási célokra; konferenciák, kiállítások és
versenyek szervezése; közfürdők [úszómedencék]; közösségi sport- és kulturális események szervezése;
közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közönség
bevonását célzó játékok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális és oktatási célú
kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; oktatás
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és tanítás; népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és

létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online szórakoztatás; rádió- és televízióműsorok készítése; rádióés televízióprogram készítése; szabadidős szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő egyaránt;
vetélkedők, versenyek szervezése; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 210 ) M 20 02622
( 220 ) 2020.09.03.
( 731 ) Lenti Város Önkormányzata, Lenti (HU)
( 740 ) Dr. Szakály Zoltán, Zalaegerszeg
( 546 )

( 511 ) 16

Grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok; kartonból készült figurák; képek; papírból készült

faldekorációk; papírból készült figurák; papírfigurák; rajzok; a grafikai iparban használatos papírok; ajándék
táskák, szatyrok papírból; ajándékcsomagolók; ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból; ajándékzacskók;
bevásárló szatyor, táska; biológiailag lebomló műanyagból készült csomagolózacskók; bevásárló táskák
műanyagból; biológiailag lebomló papírból készült csomagolózacskók; csomagolások, borítások palackokhoz
papírból vagy kartonból; csomagolásra szolgáló papírdobozok; irattartó dobozok; kartondobozok; műanyag
csomagolások; műanyag csomagolóanyagok; papír ajándéktasakok, zacskók; papír ajándékzacskók borokhoz;
papír ajándékkísérők; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papírborítékok csomagolási célokra; papírborítók,
papírcsomagolások; bélyegzőpárnák; ceruzakészletek; ceruza,-tolltartók; ceruzatartók; címbélyegzők,
címbélyegek; festékpárnák; golyóstoll- és ceruzakészletek; golyóstollak; gumibélyegzők; íróeszközök;
pecsétbélyegek; tintás bélyegzők; tollak; toll- és ceruzatartó dobozok; tollak [irodai cikkek]; tolltartók; töltőtollak;
iskolai füzetek, irkák; oktatási és képzési anyagok; oktató anyagok [kézikönyvek]; papírból készült tananyagok;
emlékalbumok; matricás albumok; matricagyűjtő albumok; fényképalbumok; 3D-s matricák, bármely felületre;
adventi naptárak; ajándékutalványok, vásárlási utalványok; ajándékcsomagoló kártyák; ajándékkártyák;
ajándékkuponok, ajándékutalványok; ajándékutalványok; általános témájú magazinok; árjegyzékek;
belépőjegyek; bemutatótáblák, reklámtáblák kartonból; bónok, utalványok; borítók levélbélyegekhez; cégtáblák
papírból vagy kartonból; címkék borítékcímzéshez; címkék [irodai célú]; címkék, matricák; elektronikus
információkat tartalmazó nyomtatott üdvözlőlapok; étlapok; fali matricák; folyamatábrák [nyomtatványok];
grafikák; folyóiratok; grafikai reprodukciók; határidőnaplók; hűségkártyák papírformátumban; hírlevelek;
hírlevelek a játékok és szerencsejátékok területén; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; hirdetőtáblák
papírból vagy kartonból; hirdetőtáblák kartonpapírból; karácsonyi üdvözlőlap; katalógusok; képeslapok;
könyvek; kuponfüzetek; kuponok; magazinborítók; magazinmellékletek újságokhoz; matricák; matrica;
meghívók; napilapok; műsorfüzetek; naptárak; névjegykártyák; nyomtatott brosúrák; nyomtatott belépőjegyek
rendezvényekre; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott hirdetések;
nyomtatott meghívók; nyomtatott naptárak; nyomtatott papírfeliratok; nyomtatott papírcímkék; nyomtatott
papíráruk; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések; nyomtatott szórólapok; nyomtatott útmutatók,
szabályzatok; nyomtatott vizuális anyagok; oktatási kézikönyvek; oktató jellegű kiadványok; oktató kézikönyvek;
papírfeliratok, zászlók; papírfeliratok, jelek; papírból készült függőcímkék; papírból készült reklámtáblák;
reklámbrosúrák; reklámfeliratok kartonból; prospektusok; programfüzetek; poszterek; reklámkiadványok;
személyi szervezők, határidőnaplók; színes nyomatok; tájékoztató lapok; szórólapok; tervezők, naptárak
[nyomtatványok]; üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; turisztikai folyóiratok; újságpapír; újságok; vendégkönyvek;
asztali alátétek, tányéralátétek papírból; poháralátétek papírból; zászlók papírból; papír és karton; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; papíripari vagy
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háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag

lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
28

Babák; babák, mint játékok; játék figurák; játékfigurák; játékbabák; játékkészletek; játékok; játékszerek;

játékszerek gyermekeknek; játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.
35

Áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és

promóciós vetélkedőkkel; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták]
terjesztése; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; nyomtatott reklámanyagok terjesztése;
promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése;
prospektusok és termékminták terjesztése reklámcélból; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám,
prospektusok terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok
terjesztése postai úton; terjesztés (reklámanyag -); reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
41

Borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; fesztiválok szervezése; fotóriportok

készítése; idegenvezetős túrák levezetése; idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási
célokból; interaktív szórakoztatás; kirándulások szervezése szórakoztatási célokra; konferenciák, kiállítások és
versenyek szervezése; közfürdők [úszómedencék]; közösségi sport- és kulturális események szervezése;
közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közönség
bevonását célzó játékok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális és oktatási célú
kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; oktatás
és tanítás; népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és
létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online szórakoztatás; rádió- és televízióműsorok készítése; rádióés televízióprogram készítése; szabadidős szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő egyaránt;
vetélkedők, versenyek szervezése; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 210 ) M 20 02623
( 220 ) 2020.09.03.
( 731 ) Coklán Mihály, Budapest (HU)
Coklán Brigitta Anita, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Seres Márta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 02633
( 220 ) 2020.09.03.
( 731 ) ICO Zrt., Pomáz (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ICO
( 511 ) 16

Acéltollak; albumok; bélyegzők, pecsétek; bélyegzőpárnák; blokkok (papíráruk); borítékok (papíráruk);
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brosúrák, vékony fűzött könyvek; ceruzabelek; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők; ceruzák; ceruzatoldók,

ceruzahosszabbítók; csipeszes írótáblák; csomagolópapír; derékszögű vonalzók; dobozok kartonból vagy
papírból; dossziék (papíráruk); fedelek, kötések, borítók (papíráruk); festékkészletek (iskolai használatra);
festéktálcák; festőpatronok, festősablonok; formák mintázó agyaghoz (anyagok művészeknek); füzetek; görbe
vonalzók; grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; gumírozott szalagok (papíráruk); gyűjthető kártyák, nem
játékokhoz; hajtogató kartonok (irodai cikkek); hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hordozható
nyomdakészletek(irodai cikkek); iratgyűjtők, dossziék; iratkapcsok, gemkapcsok; iratkapcsok, iratfűzők;
irattartók (irodai cikkek); irattartók (papíráru); irodai felszerelések, a bútorok kivételével; irodai kapcsok; irodai
lyukasztógépek; irodai nedvesítők; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek; írókészletek
(papíráruk); írókréta; írómappák; írószerek; írótábla törlők; írótollak; iskolai táblák; iskolaszerek (papíráruk);
javítófolyadékok (irodai cikkek); javítószalagok (irodai cikkek); jelölőkréta; könyvecskék, füzetek; könyvjelzők;
krétatartók; lyukasztók kézi (irodai cikkek); modellezőanyagok; modellezőpaszta; modellviasz nem fogászati
használatra; naptárak; noteszok; nyomtatott órarendek, menetrendek; öntapadó címkék (papíráruk); öntapadó
szalagok papíripari vagy háztartási használatra; papíráruk; papírszalagok; papírtartó dobozok (irodai cikkek);
papírvágó kések (irodai cikkek); pasztellek (kréták); radírgumik; ragasztók papíripari vagy háztartási használatra;
ragasztószalag-adagolók (irodai cikkek); ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; ragasztószalagok
papíripari vagy háztartási használatra; rajzeszközök; rajzfelszerelések; rajzoló háromszögek; rajztáblák;
rajztömbök, rajzblokkok; rajzszegek; sablonok (papíráruk);szövegkiemelők(filctollak); tinták; tollak (irodai
cikkek); toll- és ceruzatartók, asztali; tolltartók; töltőceruzák, csavarirónok; töltőtollak; törlésre szolgáló
termékek; tűzőgépek (irodai cikkek); vonalzók rajzoláshoz; ecsetek; oktatási eszközök, a készülékek kivételével;
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); nyomdabetűk; klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához;
ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi
ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; átmeneti üzletmenedzsment;
beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; értékesítési
promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;
honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési
szolgáltatások [iroda funkciók]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása
[irodai funkciók]; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok
frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; pay per click (ppc) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások
biztosítása; telemarketing szolgáltatások; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
( 210 ) M 20 02634
( 220 ) 2020.09.03.
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )
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( 511 ) 29

Sonka.

( 210 ) M 20 02635
( 220 ) 2020.09.03.
( 731 ) ICO Zrt., Pomáz (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Acéltollak; albumok; bélyegzők, pecsétek; bélyegzőpárnák; blokkok (papíráruk); borítékok (papíráruk);

brosúrák, vékony fűzött könyvek; ceruzabelek; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők; ceruzák; ceruzatoldók,
ceruzahosszabbítók; csipeszes írótáblák; csomagolópapír; derékszögű vonalzók; dobozok kartonból vagy
papírból; dossziék (papíráruk); fedelek, kötések, borítók (papíráruk); festékkészletek (iskolai használatra);
festéktálcák; festőpatronok, festősablonok; formák mintázó agyaghoz (anyagok művészeknek); füzetek; görbe
vonalzók; grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; gumírozott szalagok (papíráruk); gyűjthető kártyák, nem
játékokhoz; hajtogató kartonok (irodai cikkek); hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hordozható
nyomdakészletek(irodai cikkek); iratgyűjtők, dossziék; iratkapcsok, gemkapcsok; iratkapcsok, iratfűzők;
irattartók (irodai cikkek); irattartók (papíráru); irodai felszerelések, a bútorok kivételével; irodai kapcsok; irodai
lyukasztógépek; irodai nedvesítők; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek; írókészletek
(papíráruk); írókréta; írómappák; írószerek; írótábla törlők; írótollak; iskolai táblák; iskolaszerek (papíráruk);
javítófolyadékok (irodai cikkek); javítószalagok (irodai cikkek); jelölőkréta; könyvecskék, füzetek; könyvjelzők;
krétatartók; lyukasztók kézi (irodai cikkek); modellezőanyagok; modellezőpaszta; modellviasz nem fogászati
használatra; naptárak; noteszok; nyomtatott órarendek, menetrendek; öntapadó címkék (papíráruk); öntapadó
szalagok papíripari vagy háztartási használatra; papíráruk; papírszalagok; papírtartó dobozok (irodai cikkek);
papírvágó kések (irodai cikkek); pasztellek (kréták); radírgumik; ragasztók papíripari vagy háztartási használatra;
ragasztószalag-adagolók (irodai cikkek); ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; ragasztószalagok
papíripari vagy háztartási használatra; rajzeszközök; rajzfelszerelések; rajzoló háromszögek; rajztáblák;
rajztömbök, rajzblokkok; rajzszegek; sablonok (papíráruk);szövegkiemelők(filctollak); tinták; tollak (irodai
cikkek); toll- és ceruzatartók, asztali; tolltartók; töltőceruzák, csavarirónok; töltőtollak; törlésre szolgáló
termékek; tűzőgépek (irodai cikkek); vonalzók rajzoláshoz; ecsetek; oktatási eszközök, a készülékek kivételével;
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); nyomdabetűk; klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához;
ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi
ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; átmeneti üzletmenedzsment;
beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; értékesítési
promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;
honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési
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szolgáltatások [iroda funkciók]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása
[irodai funkciók]; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok
frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; pay per click (ppc) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások
biztosítása; telemarketing szolgáltatások; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
( 210 ) M 20 02680
( 220 ) 2020.09.03.
( 731 ) Oguzhan Dirican, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 6
19

Ajtó, ablak, nyilászárók fémből.
Ajtó, ablak, nyilászárók nemfémes anyagból.

( 210 ) M 20 02750
( 220 ) 2020.09.15.
( 731 ) Sajgó Anikó Józsa, Békéscsaba (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

Fagyöngy-karkötők; karkötők [ékszerek].

( 210 ) M 20 02778
( 220 ) 2020.09.18.
( 731 ) Strammer Gábor Péter, Pécel (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kávék; instant kávék.

( 210 ) M 20 02809
( 220 ) 2020.09.22.
( 731 ) KÉK Adatforrás Bt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
35

Adatbázisok; elektronikus adatbázisok; adatbázis szoftverek; interaktív adatbázisok.
Számítógépes adatbázis menedzsment; közigazgatási és közgazdasági működési környezet elektronikus

adatbázisának összeállítása egyéni és társas vállalkozások és szolgáltatás-piacfelügyeleti hatóságok részére;
kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatás, adatbázis-szolgáltatás.
M2907
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Adatbázis frissítése; adatbázis karbantartás; WEB oldal frissítése; szoftveradatbázisok frissítése és

fejlesztése, egyéni és társas vállalkozások működési szabályzatának elektronikus adatbázis frissítése és
fejlesztése.
( 210 ) M 20 02811
( 220 ) 2020.09.22.
( 731 ) Wang Yi Min, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Kiskereskedelmi szolgáltatások.

( 210 ) M 20 02823
( 220 ) 2020.09.23.
( 731 ) Pattern Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz;

mosószóda tisztításhoz; tisztítószerek háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra;
vegytisztító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra; zsírtalanítók, nem gyártási
folyamatokhoz.
( 210 ) M 20 02824
( 220 ) 2020.09.23.
( 731 ) Pattern Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PATTERN
( 511 ) 3

Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz;

mosószóda tisztításhoz; tisztítószerek háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra;
vegytisztító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra; zsírtalanítók, nem gyártási
folyamatokhoz.
( 210 ) M 20 02827
( 220 ) 2020.09.23.
( 731 ) Lengyelné Csicsely Zsuzsanna, Győr (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
40

Reklámozás; social-media felületen történő reklámozás.
Kerámiaégetés, kerámiakészítés, kerámia feldolgozása, mázak felvitele kerámiára, kerámia feldolgozására

vonatkozó információk biztosítása, kerámiaáruk gyártáshoz használt anyagok kezelése.
( 210 ) M 20 02828
( 220 ) 2020.09.23.
( 731 ) Pattern Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pattern - A tisztánál is van tisztább
M2908
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Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz;

mosószóda tisztításhoz; tisztítószerek háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra;
vegytisztító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra; zsírtalanítók, nem gyártási
folyamatokhoz.
( 210 ) M 20 02839
( 220 ) 2020.08.24.
( 731 ) CECZ Közép-európai Kft., Budapest (HU)
( 541 ) CECZ
( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 20 02845
( 220 ) 2020.09.24.
( 731 ) Ceres Zrt., Győr (HU)
( 740 ) Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Lisztek és más gabonakészítmények; gabonaszeletek; búzaliszt alapú készítmények; kukoricaliszt alapú

készítmények; zab alapú készítmények; liszttartalmú ételek; kenyér, péksütemények; toast kenyér; kalácsok;
cukrászsütemények; tésztafélék; süteményekhez való tészta; süteményporok; pudingok; kétszersültek; kekszek;
müzli; szendvicsek; pizza; tortilla; gabona alapú snack ételek; diétás gabonakészítmények; sütésre szolgáló
anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; zsemlemorzsa.
( 210 ) M 20 02846
( 220 ) 2020.09.22.
( 731 ) Bercsényiné Lakner Ilona, Vecsés (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 24

Textilből készült dobozok.

( 210 ) M 20 02864
( 220 ) 2020.09.24.
( 731 ) Csanádi Tibor, Zalaegerszeg (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
M2909
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( 210 ) M 20 02879
( 220 ) 2020.09.28.
( 731 ) MOVE13 Technologies Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) BasketBeats
( 511 ) 41

Coaching [tréning]; know-how átadása; kosárlabdával kapcsolatos oktatási programok szervezése;

mentorálás; mozgásfejlesztési programok különböző korosztály számára; nevelés; oktatási információs
szolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek és szabadidős programok szervezése; sportlétesítmények
üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;
szakmai képzés; szórakoztatás.
( 210 ) M 20 02880
( 220 ) 2020.09.28.
( 731 ) Pap Etelka, Kecskemét (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) ÉDES PÖTTY
( 511 ) 30

Cukrászati termékek; cukrászkészítmények; csokoládéból készült tortadíszek; desszert mousse-ok;

fagylaltok; gluténmentes kenyér; ízesítők; csokoládéból és kakaóból készült sütemények; jégkrémek; lisztek és
gabonakészítmények, kenyér, pékkészítmények; marcipán masszák; palacsinták; pudingok; sütemény tészta:
laktózmentes és gluténmentes cukrászati készítmények; süteménytészták; sütőporok.
35

Cukrászati készítmények termékbemutatóinak megszervezése és lebonyolítása; cukrászati termékekkel

kapcsolatos kereskedelmi, üzleti szolgáltatások; cukrászati termékek webáruházakon keresztül történő
értékesítése; franchise rendszerek működtetése; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing és
reklámtevékenységek; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; termékbemutatók és kiállítások;
internetes kereskedelem.
43

Éttermi szolgáltatások; kávéházak; tortadíszítések; vendéglátás.

( 210 ) M 20 02881
( 220 ) 2020.09.28.
( 731 ) Pap Etelka, Kecskemét (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Cukrászati termékek; cukrászkészítmények; csokoládéból készült tortadíszek; desszert mousse-ok;

fagylaltok; gluténmentes kenyér; ízesítők; csokoládéból és kakaóból készült sütemények; jégkrémek; lisztek és
gabonakészítmények, kenyér, pékkészítmények; marcipán masszák; palacsinták; pudingok; sütemény tészta:
laktózmentes és gluténmentes cukrászati készítmények; süteménytészták; sütőporok.
35

Cukrászati készítmények termékbemutatóinak megszervezése és lebonyolítása; cukrászati termékekkel

kapcsolatos kereskedelmi, üzleti szolgáltatások, cukrászati termékek webáruházakon keresztül történő
működtetése; franchise rendszerek működtetése; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing és
reklámtevékenységek; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; termékbemutatók és kiállítások;
internetes kereskedelem.
43

Éttermi szolgáltatások; kávéházak; tortadíszítések; vendéglátás.

( 210 ) M 20 02884
( 220 ) 2020.09.28.
( 731 ) Flexinnova Kft., Fót (HU)
( 541 ) griptop
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Műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

Zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához.

( 210 ) M 20 02885
( 220 ) 2020.09.28.
( 731 ) ARlab Tech Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 20 02889
( 220 ) 2020.09.28.
( 731 ) Lóránt Gergely Zsolt, Budajenő (HU)
( 740 ) Lóránt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MyVibeSound
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; digitális zene szolgáltatása az

interneten.
( 210 ) M 20 02890
( 220 ) 2020.09.28.
( 731 ) Napcsillag Kft., Ajka (HU)
( 740 ) Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 02891
( 220 ) 2020.09.29.
( 731 ) BTM-UNIO Kft., Nyíregyháza (HU)
( 541 ) Graffiti
( 511 ) 9

Telefontokok; mobiltelefon tartók, tokok; mobiltelefon tokok; mobiltelefonokhoz kialakított tokok;

mobiltelefonokhoz kialakított tartók; rápattintós mobiltelefon tokok; tokok mobiltelefonokhoz; szíjak, pántok
mobiltelefonokhoz; táblagép tokok; tokok táblagépekhez; bőrből készült mobiltelefon tokok; hordozótokok
mobiltelefonokhoz; mobiltelefon tartók; mobiltelefonokhoz kialakított állványok; porvédő dugók
mobiltelefonokhoz.
( 210 ) M 20 02919
( 220 ) 2020.10.01.
( 731 ) Szakál Katalin, Balatonakarattya (HU)
( 740 ) Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

Fitneszórák vezetése; oktatási vizsgáztatás; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése; testnevelés; tornatanítás; egészségklub-szolgáltatások [egészség és fitnesz].
( 210 ) M 20 02920
( 220 ) 2020.09.30.
( 731 ) Ungor Pál, Izsák (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 33

Kiforrott almabor; almabor tartalmú alkoholos italok, almát, alma juice-t, almaesszenciát tartalmazó

alkoholos ital, párlat.
( 210 ) M 20 02922
( 220 ) 2020.09.30.
( 731 ) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)
( 541 ) SZERENCSI CSOKOLÁDÉGYÁR KFT.
( 511 ) 30

Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

parányok.
( 210 ) M 20 02923
( 220 ) 2020.09.30.
( 731 ) Haraszthy Pincészet Kft., Etyek (HU)
( 541 ) ínyenc "epicurean"
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 02924
( 220 ) 2020.10.01.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 20 02928
( 220 ) 2020.10.01.
( 731 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EXOTAFIN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek emberi használatra.

( 210 ) M 20 02931
( 220 ) 2020.10.01.
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( 731 ) Volánbusz Közlekedési zártkörűen működő Rt., Budapest (HU)

( 546 )
( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 20 02932
( 220 ) 2020.10.01.
( 731 ) Volánbusz Közlekedési zártkörűen működő Rt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 20 02933
( 220 ) 2020.10.01.
( 731 ) Volánbusz Közlekedési zártkörűen működő Rt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 20 02934
( 220 ) 2020.10.01.
( 731 ) Volánbusz Közlekedési zártkörűen működő Rt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 20 02935
( 220 ) 2020.10.01.
( 731 ) Volánbusz Közlekedési zártkörűen működő Rt., Budapest (HU)
( 541 ) VOLÁNINFORM
( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 20 02938
( 220 ) 2020.10.01.
( 731 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EXOTERBYN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek emberi használatra.

( 210 ) M 20 02945
( 220 ) 2020.10.02.
( 731 ) Alexander Marian, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Weltler Ádám, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 25

Bodyk [ruházat]; bőrövek [ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; esőálló ruházat; egyrészes ruhák; estélyi

ruházat; hajszalagok [ruházat]; kendők [ruházat]; kesztyű, mint ruházat; kisgyermek ruházat; kismama ruhák;
kismama ruházat; kismamaövek [ruházat]; kötött ruhadarabok; lányka ruhák; műbőr ruhák; baba alsóneműk; baba
body-k; baba nadrágok [ruházat]; baba overallok; babakelengye; csecsemőkelengyék, babakelengyék; babacipők;
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gyerekcipők, babacipők; kötött babacipők; mamuszok (gyapjú babacipők); fehérnemű kismamáknak; hálóruhák

kismamáknak; kismama felsők; kismama ingek; kismama leggingek; kismama nadrágok; kismama
rövidnadrágok; overallok kismamáknak; kismamaruhák; gyermek fejfedők; férfi, női és gyermek ruházat;
gyermek felsőruházat; gyermekek beöltözős játékaihoz használatos jelmezek; gyermekruházat; fürdőruha
gyermekek számára; gyermekcsizmák; gyermeklábbelik; alsók csecsemőknek; alul összepatentozható body-k,
kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; csecsemő felsőruházat; csecsemőnadrágok; csecsemőruházat;
zoknik csecsemőknek és kisgyermekeknek; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; overállok csecsemőknek
és kisgyermeknek; műanyag csecsemő-partedlik; felsők csecsemőknek; egyrészes kisgyermek- és
csecsemőruhák; csizmák csecsemőknek; szandálok csecsemőknek.
( 210 ) M 20 02948
( 220 ) 2020.10.02.
( 731 ) JóSzaki Kft., Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítő szolgáltatások; munka- és munkaerő közvetítés; ideiglenes

munkaerő közvetítése; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások;
reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység; reklámozással kapcsolatos közvetítői szolgáltatások;
kereskedelmi tranzakciók közvetítése és lebonyolítása; kereskedelmi üzletek közvetítése és megkötése;
kereskedelmi és gazdásági kapcsolatok közvetítése; szakember közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból;
hirdetési hely és idő bérbeadásával kapcsolatos közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások
szakemberek és szakembereket igénylők összehozásával kapcsolatosan; online hirdetési hálózaton biztosított
összepárosítási szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő összehozása céljából; hirdetési- és reklám
szolgáltatások; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; adatbázis menedzsment; számítógépes
adatbázis menedzsment; reklámozási szolgáltatások biztosítása adatbázisok útján.
( 210 ) M 20 02949
( 220 ) 2020.10.02.
( 731 ) Nagy Károly, Bicske (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; alkoholos energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati

használatra].
35

A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; alkoholos energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra].
( 210 ) M 20 02950
( 220 ) 2020.10.02.
( 731 ) Joy by Honey Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30
35

Méz; méz alapú édességek [nem gyógyhatású-]; mézek; mézes cukorkák (nem gyógyhatású-).
Bögrék kis- és nagykereskedelme; poharak kis- és nagykereskedelme; pólók kis- és nagykereskedelme;

baseball sapkák kis- és nagykereskedelme; sapkák kis- és nagykereskedelme; szalvéták kis- és nagykereskedelme;
kötények kis- és nagykereskedelme; konyhai kötények kis- és nagykereskedelme; evőeszközök kis- és
nagykereskedelme; kulcstartók kis- és nagykereskedelme; tollak kis- és nagykereskedelme; hűtőmágnesek kis- és
nagykereskedelme.
( 210 ) M 20 02951
( 220 ) 2020.10.02.
( 731 ) Koroknai Dániel István, Sé (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlantanácsadás; ingatlanközvetítés; ingatlanmenedzsment;

ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlan értékbecslés; ingatlanügynöki tevékenység;
ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások;
ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlan bérbeadási szolgáltatások;
ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanvásárlással kapcsolatos segítségnyújtás; ingatlan- és
vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanok vásárlásával kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlanok értékbecslésével
kapcsolatos tájékoztatás; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; lakóingatlanokkal kapcsolatos
ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások;
biztosítás; biztosításközvetítés; biztosítási közvetítő szolgáltatás; biztosítási ügynöki tevékenységek; biztosítási
szolgáltatások; biztosítási ügyintézés; ingatlan biztosítások; lízingfinanszírozási lehetőségek biztosítása;
lízingfinaszírozás biztosítása; kölcsön, hitel, és lízing szolgáltatások; ingatlan lízing és bérleti megállapodások
ügyintézése; hitelközvetítés.
( 210 ) M 20 02952
( 220 ) 2020.10.02.
( 731 ) SANOTECHNIK HUNGÁRIA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 11

Zuhanykabinok; falak zuhanykabinokhoz; zuhanyajtók; falak fürdőkádakhoz; hidromasszázs

fürdőberendezések; hidromasszázs zuhanykabinok; hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések; spa kádak,
hidromasszázs kádak; gőzfürdők; gőzkabinok (fürdőberendezések); gőzfürdők egyéni használatra; gőzfürdők,
szaunák és gyógyfürdők; szaunák; infraszaunák (szauna berendezések); finn szaunák (szauna berendezések);
szauna berendezések; szauna fürdőberendezések; szaunákban használt fűtőberendezések; fürdőkádak;
pezsgőfürdős kádak; kádak ülőfürdőkhöz; hidroterápiás kádak; levegősugaras kádak; spa kádak, hidromasszázs
kádak; nemfém zuhanyfalak kádakhoz; spa medencék; spa-k [fűtött medencék]; zuhanytálcák; nemfém
válaszfalak zuhanytálcákhoz; zuhanyberendezések; zuhanyszerelvények; zuhanyfülkék; zuhanycsapok; kézi
zuhanyfejek; zuhanyfejek fürdőszobai csapokra; szórófej szerelvények [zuhanyzók részei]; szűrők
zuhanytálcákhoz; padlóösszefolyók; zuhanylefolyók; zuhany-egységek; zuhanyberendezések, -készülékek;
zuhanyberendezések; zuhanyfalak; zuhanyfejek; zuhanypanelek; zuhanycsövek kézi zuhanyokhoz; szaniterek;
szaniteráruk; szaniter berendezések; szaniter szerelvények; csapok, csaptelepek; fűtött törölközőszárító sínek;
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elektromos törölközőszárítók; elektromos fűtőtestek; fűtőelemek, fűtőtestek; háztartási radiátorok, fűtőtestek;

WC-ülőkék; zuhanyülőkék.
20

Nem fém kapaszkodók; nem fém kapaszkodó rudak zuhanyzókhoz; nem fémből készült kapaszkodók

fürdőkádakhoz; nem fémből készült kapaszkodórudak fürdőkádakhoz; fogasok [bútorok]; fürdőszobai tükrök;
tükrök [bútor]; tükrös szekrények; törölközőállványok [bútor]; törölközőakasztók (nem fémből); szabadon álló
törölközőtartók [bútorok]; fogasok [bútorok]; falra rögzíthető adagolók WC-papír tárolására.
21

Szappantartók; folyékony szappan adagolók [háztartási célokra]; szappantartók; fali szappantartók; poharak

[ivóedények]; poharak fogmosáshoz; polcok; polcok [bútorok]; kozmetikai polcok; pipere polcok; adagolók
WC-papír tárolására [kivéve rögzítettek]; WC-papír tartók (kivéve rögzítettek); toalettkefék; WC-kefék; WC-kefe
tartók.
35

A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: zuhanykabinok;

műanyag zuhanykabinok; biztonsági üvegből készült zuhanykabinok; falak zuhanykabinokhoz; zuhanyajtók;
falak fürdőkádakhoz; hidromasszázs fürdőberendezések; hidromasszázs zuhanykabinok; hidromasszázs,
pezsgőfürdő berendezések; spa kádak, hidromasszázs kádak; gőzfürdők; gőzkabinok (fürdőberendezések);
gőzfürdők egyéni használatra; gőzfürdők, szaunák és gyógyfürdők; szaunák; infraszaunák (szauna berendezések);
finn szaunák (szauna berendezések); szauna berendezések; szauna fürdőberendezések; szaunákban használt
fűtőberendezések; fürdőkádak; pezsgőfürdős kádak; kádak ülőfürdőkhöz; hidroterápiás kádak; levegősugaras
kádak; spa kádak, hidromasszázs kádak; nemfém zuhanyfalak kádakhoz; spa medencék; spa-k [fűtött medencék];
zuhanytálcák; nemfém válaszfalak zuhanytálcákhoz; zuhanyberendezések; zuhanyszerelvények; zuhanyfülkék;
zuhanycsapok; kézi zuhanyfejek; zuhanyfejek fürdőszoba csapokra; szórófej szerelvények [zuhanyzók részei];
szűrők zuhanytálcákhoz; padlóösszefolyók; zuhanylefolyók; zuhany-egységek; zuhanyberendezések,
-készülékek; zuhanyberendezések; zuhanyfalak; zuhanyfejek; zuhanypanelek; zuhanycsövek kézi zuhanyokhoz;
szaniterek; szaniteráruk; szaniter berendezések; szaniter szerelvények; csapok, csaptelepek; fűtött
törölközőszárító sínek; elektromos törölközőszárítók; elektromos fűtőtestek; fűtőelemek, fűtőtestek; háztartási
radiátorok, fűtőtestek; WC-ülőkék; zuhanyülőkék; nem fém kapaszkodók; nem fém kapaszkodó rudak
zuhanyzókhoz; nem fémből készült kapaszkodók fürdőkádakhoz; nem fémből készült kapaszkodórudak
fürdőkádakhoz; fém kapaszkodók fürdőkádakhoz és zuhanyzókhoz; fogasok [bútorok]; fürdőszobai tükrök;
tükrök [bútor]; tükrös szekrények; törölközőállványok [bútor]; törölközőakasztók (nem fémből); szabadon álló
törölközőtartók [bútorok]; fogasok [bútorok]; falra rögzíthető adagolók WC-papír tárolására; folyékony
szappanadagolók [háztartási célokra]; szappantartók; fali szappantartók; poharak [ivóedények]; poharak
fogmosáshoz; polcok; polcok [bútorok]; kozmetikai polcok; pipere polcok; adagolók WC-papír tárolására [kivéve
rögzítettek]; WC-papír tartók (kivéve rögzítettek); toalettkefék, WC-kefék; WC-kefe tartók.
37

A következő áruk üzembe helyezése, javítása és karbantartása: zuhanykabinok; műanyag zuhanykabinok;

biztonsági üvegből készült zuhanykabinok; falak zuhanykabinokhoz; zuhanyajtók; falak fürdőkádakhoz;
hidromasszázs fürdőberendezések; hidromasszázs zuhanykabinok; hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések; spa
kádak, hidromasszázs kádak; gőzfürdők; gőzkabinok (fürdőberendezések); gőzfürdők egyéni használatra;
gőzfürdők, szaunák és gyógyfürdők; szaunák; infraszaunák (szauna berendezések); finn szaunák (szauna
berendezések); szauna berendezések; szauna fürdőberendezések; szaunákban használt fűtőberendezések;
fürdőkádak; pezsgőfürdős kádak; kádak ülőfürdőkhöz; hidroterápiás kádak; levegősugaras kádak; spa kádak,
hidromasszázs kádak; nemfém zuhanyfalak kádakhoz; spa medencék; spa-k [fűtött medencék]; zuhanytálcák;
nemfém válaszfalak zuhanytálcákhoz; zuhanyberendezések; zuhanyszerelvények; zuhanyfülkék; zuhanycsapok;
kézi zuhanyfejek; zuhanyfejek fürdőszobai csapokra; szórófej szerelvények [zuhanyzók részei]; szűrők
zuhanytálcákhoz; padlóösszefolyók; zuhanylefolyók; zuhany-egységek; zuhanyberendezések, -készülékek;
zuhanyberendezések; zuhanyfalak; zuhanyfejek; zuhanypanelek; zuhanycsövek kézi zuhanyokhoz; szaniterek;
szaniteráruk; szaniterberendezések; szaniter szerelvények; csapok, csaptelepek; fűtött törölközőszárító sínek;
elektromos törölközőszárítók; elektromos fűtőtestek; fűtőelemek, fűtőtestek; háztartási radiátorok, fűtőtestek;
WC-ülőkék; zuhanyülőkék; nem fém kapaszkodók; nem fém kapaszkodó rudak zuhanyzókhoz; nem fémből
készült kapaszkodók fürdőkádakhoz; nem fémből készült kapaszkodórudak fürdőkádakhoz; fém kapaszkodók
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fürdőkádakhoz és zuhanyzókhoz; fogasok [bútorok]; fürdőszobai tükrök; tükrök [bútor]; tükrös szekrények;

törölközőállványok [bútor]; törölközőakasztók (nem fémből); szabadon álló törölközőtartók [bútorok]; fogasok
[bútorok]; falra rögzíthető adagolók WC-papír tárolására; folyékony szappan adagolók [háztartási célokra];
szappantartók; fali szappantartók; poharak [ivóedények]; poharak fogmosáshoz; polcok; polcok [bútorok];
kozmetikai polcok; pipere polcok; adagolók WC-papír tárolására [kivéve rögzítettek]; WC-papír tartók (kivéve
rögzítettek); toalettkefék; WC-kefék; WC-kefe tartók.
( 210 ) M 20 02955
( 220 ) 2020.10.02.
( 731 ) Kari-Er-Ág Kft., Medgyesegyháza (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Smink szolgáltatások; sminkelési tanácsadás és annak alkalmazása; sminkesek, sminkmesterek

szolgáltatásai; sminkszolgáltatások; sminktanácsadási szolgáltatások online vagy személyesen; tanácsadási
szolgáltatások a sminkelés területén; tartós sminkszolgáltatások; emberi higiéniai és szépségápolási
szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; szépségápolás emberek részére; szépségszalon és
fodrászati szolgáltatások; szépségszalon szolgáltatások; szépségszalonok; szépségszalonok szolgáltatásaival
kapcsolatos tájékoztatás; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban; tanácsadás a test- és szépségápolás
területén; tanácsadás az interneten keresztül a test- és szépségápolás területén; kozmetikai arc- és testkezelési
szolgáltatások; kozmetikai kezelések; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikával
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fodrászat; fodrász szalonok; fodrász szolgáltatás; fodrászszalon
szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; hajápolási szolgáltatások; hajápolással kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; hajfonás; hajfonási szolgáltatások; kozmetikai hajkezelés; kozmetikai test-, arc- és
hajápoló szolgáltatások; tájékoztatás a hajformázás terén.
45

Személyi stílustanácsadás; színtanácsadással kiegészített személyi stílustanácsadás; színtanácsadás

személyre szabott stílustanácsadási szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.
( 210 ) M 20 02956
( 220 ) 2020.10.02.
( 731 ) KORREKT WEB Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy- és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: strandlabdák;

felfújható úszóeszközök; felfújható játékok úszómedencékbe; úszókarikák; úszómellények, úszódzsekik;
tányérok; parti dekoráció fémes papírból; eldobható szalvéták; poharak [ivóedények]; poharak papírból vagy
műanyagból; szívószálak; asztalterítők; tortadíszítő gyertyák; játéklufik, léggömbök; fotóalbumok és
gyűjtőalbumok; kalapok; parti kalapok papírból; partimeghívók; papíráruk partikhoz; dekoratív papír girlandok
partikra; partikellék kartondobozok; partimeghívók; ünnepi papír dekorációk [partikra]; műanyag parti-díszek;
partikalapok [ruházat]; fejfedők partikhoz; játékújdonságok partikhoz; műanyag partikalapok; papírból készült
partikellékek; partijátékok; partikellékek; partivendégeknek adott ajándékok kis játékok formájában; ünnepi
dekorációk, partikellékek és karácsonyi műfenyők; zajkeltő játékkacatok partikhoz; zászlók [partikellékek];
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ajándéktáskák; koktélpálcák; koktélkeverők; koktélos poharak; papír koktélalátétek; koktélesernyők papírból;

kártyák; konfetti; ágyneműk és takarók; pokrócok, takarók; díszpárna huzatok; huzatok paplanokhoz,
dunyhákhoz; kárpitszövetek-huzatok; steppelt ágytakarók, paplanok [huzatok, takarók]; díszpárnák; törölközők;
kéztörlők, törölközők kéztörléshez; arctörlők, arctörölközők; szőnyegek, pokrócok, lábtörlők; textilből készült
lábtörlők; poncsók; felsőruházat; női felsőruházat; lányka felsőruházat; férfi felsőruházat; gyermek felsőruházat;
fiú felsőruházat; alsóruházat; alsóruházat, fehérneműk; jelmezek; jelmezek mint gyerekjátékok; lábbelik; gyerek
lábbelik; sapkák; baseball sapka; sálak; köntösök, pongyolák; pizsama; sportcikkek hordozására alkalmas táskák;
hátizsák, hátitáska; sporttáskák, tornazsákok; kézitáskák; bevásárló szatyor, táska; táskák, kézitáskák; táblagép
tokok; faládák játékok tárolására; játékszerek; ékszerek; hajpántok; fejpántok sportoláshoz; hajgumik; hajcsatok;
ékszertokok tároláshoz; perselyek; napszemüvegek; pénztárcák, erszények; órák; lámpák; esernyők; kulcstartók;
játékok csecsemőknek kiságyba; multifunkciós játékok csecsemőknek; csecsemőruházat; csecsemőkelengyék,
babakelengyék; gyerekcipők, babacipők; cumik; kézi keverőpalackok [koktél shaker]; evőeszközök;
evőeszközkészletek; kötényruhák, kötények; szendvicsdobozok; piknikedények; piknikdobozok; piknik kosarak
edénykészlettel; kulacsok [üresen]; csészék és bögrék; étkészletek; iskolai füzetek; iskolai táblák; iskolai
táblákhoz használható rajzolóeszközök; iskolaszerek [papíráruk]; rajzfelszerelések iskolatáblákhoz; hátizsákok,
iskolatáskák; iskolatáskák; tolltartók; ragasztószalagok; írószerek; ceruzák; ollók; színes kréta; kréta; noteszok;
noteszek, zsebkönyvek [papíripari cikkek]; naplók, jegyzőkönyvek; matricák; üdvözlőkártyák; születésnapi
üdvözlőkártyák; üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; irattartók; iratrendezők [irodai felszerelések]; radírok; nyomtatott
díjak [nyomtatványok], oklevelek.
( 210 ) M 20 02984
( 220 ) 2020.10.06.
( 731 ) Btitish American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington, DE (US)
( 300 ) 80234 2020.04.07. JM
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LOVE THE NOW
( 511 ) 34

Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; sodorható dohány; pipadohány; dohánytermékek; dohánypótlók

(nem gyógyászati célokra); szivarok; szivarkák; öngyújtók; szivargyújtók; gyufák; dohányzó cikkek;
cigarettapapír; cigarettacsövek; cigarettaszűrők; zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához;
kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez; elektronikus cigaretta; elektronikus cigaretta-folyadékok;
felfűtendő dohánytermékek.
( 210 ) M 20 02985
( 220 ) 2020.10.06.
( 731 ) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington, DE (US)
( 300 ) 80250 2020.04.09. JM
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; sodorható dohány; pipadohány; dohánytermékek; dohánypótlók

(nem gyógyászati célokra); szivarok; szivarkák; öngyújtók; szivargyújtók; gyufák; dohányzó cikkek;
cigarettapapír; cigarettacsövek; cigarettaszűrők; zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához;
kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez; elektronikus cigaretta; elektronikus cigaretta-folyadékok;
felfűtendő dohánytermékek.
( 210 ) M 20 02986
( 220 ) 2020.10.06.
( 731 ) FÉLPÉNZES 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
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( 740 ) Dr. Vígvári Katalin, Debrecen

( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; ápolói egyenruhák; egyenruhák; felsőruházat; köpenyek; munkaköpenyek;

munkaruházati cikkek.
( 210 ) M 20 02987
( 220 ) 2020.10.06.
( 731 ) Fejes Sándor Zoltán, Balatonederics (HU)
( 541 ) Sárkány
( 511 ) 33

Gin; borok; kevert alkoholos italok, nem söralapú.

( 210 ) M 20 02988
( 220 ) 2020.10.06.
( 731 ) AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Spektrum Home+
( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 210 ) M 20 02989
( 220 ) 2020.10.06.
( 731 ) Pannon Egyetem, Veszprém (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 20 02990
( 220 ) 2020.10.06.
( 731 ) Boros Hédi, Gödöllő (HU)
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( 546 )

( 511 ) 28

Sporteszközök, lovasfelszerelések, lovaspálya tartozékok.

( 210 ) M 20 02995
( 220 ) 2020.10.07.
( 731 ) Vikor Áron Dávid, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Üzletszervezéssel és -vezetéssel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; üzletvezetési konzultációs és

tanácsadó szolgáltatások; vállalatok felvásárlásával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.
45

Ügyvédi szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; ügyvédi szolgáltatások; ügyvédi [barrister] szolgáltatások;

szabadalmi ügyvédi szolgáltatások.
( 210 ) M 20 02996
( 220 ) 2020.10.07.
( 731 ) Dr. Buda Álmos Botond, Kisvárda (HU)
( 541 ) Ritorno
( 511 ) 30

Kávé; tea; kakaó; csokoládé; édességek; pékáruk; cukrászsütemények; szendvicsek; növényi alapú

kávépótlók; fűszerek, ízesítők; kávé alapú italok; fagylaltok; gabonapelyhek.
32

Vizek [italok]; alkoholmentes koktélok; energiaitalok; gyümölcslevek; ízesített szénsavas italok; nem

szénsavas üdítőitalok; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok].
43

Kávéházak; teaházak; éttermi szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

( 210 ) M 20 02997
( 220 ) 2020.10.07.
( 731 ) MetLife Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Szakmai képzés.

( 210 ) M 20 03000
( 220 ) 2020.10.07.
( 731 ) Langár Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) Antall és Illés Ügyvédi Társulás, Budapest
( 541 ) Langár Tamás a Café Frei társalapítója
( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt,

szorbetek és más ehető jégkrémek.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 20 03001
( 220 ) 2020.10.07.
( 731 ) MVM Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Powered by MVM
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Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

(beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; elektromos energia.
6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények;
cégtáblák, cégérek fémből; jelzőelemek, szimbólumok fémből, nem világítóak és nem mechanikusak;
jelzőoszlopok fémből, nem világítóak; jelzőpanelek fémből, nem világítóak, nem mechanikusak; napelemeket
magába foglaló, fém tetőszerkezetek.
9

Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy
felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,
továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,
számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő
készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,
búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,
víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
19

Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; nem fém merev csövek építéshez; aszfalt, szurok, kátrány és

bitumen; hordozható szerkezetek, nem fémből; emlékművek nem fémből.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építkezés; elektromos vezetékek felújítása; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások;

elektromos és áramfejlesztő gépek üzembe helyezése; elektromos vezetékek felújítása, javítása és karbantartása;
elektromos berendezések zavarmentesítése; elektromos berendezések javítása; elektromos generátorok és
szélturbinák javítása; elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások; elektromos világító- és
áramellátó rendszerek üzembe helyezése; villamos vezetékek javítása; villamos vezetékekkel kapcsolatos
szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; mechanikus és villamos berendezések
karbantartáshoz és javításához kapcsolódó tanácsadás; áramellátó berendezések vészhelyzeti szervizelése;
áramfejlesztők javítása és karbantartása; áramfejlesztő berendezések, generátorok üzembe helyezése;
áramfejlesztő készülékek és berendezések javítása; áramfejlesztő készülékek és berendezések szervizelése;
áramfejlesztő készülékek és berendezések karbantartása; áramfejlesztési célra szánt készülékek üzembe
helyezése; napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; áramfejlesztő készülékek és
berendezések karbantartása, szervizelése és javítása; áramelosztó vagy -szabályozó gépek és berendezések
javítása vagy karbantartása.
38

Távközlés.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

40

Áramfejlesztés; elektromos áram fejlesztése; áram előállítás napenergiából; gáz- és áramfejlesztés;

áramfejlesztés geotermikus energiából; áram szélenergiából való előállítása; elektromos áram hullámenergiából
történő előállítása; energiatermelés; energiatermelés erőművekben; energiatermelés atomerőművekben; megújuló
energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés; elektromos energia előállításával kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; elektromos áram szén-dioxid leválasztás és tárolás útján történő előállítása.
41

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

42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 20 03003
( 220 ) 2020.10.07.
( 731 ) Százvilág Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
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( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; szolgáltatások kereskedelmi ügyletek kezelésére;

kereskedelmi ügyletek tárgyalása; kereskedelmi vállalkozások üzletvezetési adminisztrációja; irodai
tevékenységek szolgáltatásai.
( 210 ) M 20 03008
( 220 ) 2020.10.08.
( 731 ) AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 210 ) M 20 03052
( 220 ) 2020.10.12.
( 731 ) Notebooksarok Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Érintőképernyők számítógépekhez; hordozható számítógépek; hordozható számítógépek, laptopok; laptop

számítógépek; minden egyben típusú számítógépek; munkaállomások [számítógépes berendezések]; netbookok
[számítógépek]; számítógépek; számítógépek és számítógépes hardverek; számítógépek kommunikációhoz;
számítógépes szerverek; személyi számítógépek.
( 210 ) M 20 03058
( 220 ) 2020.10.13.
( 731 ) Jung Csaba Wilhelm, Visegrád (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás, éttermi szolgáltatás.

( 210 ) M 20 03059
( 220 ) 2020.10.14.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03061
( 220 ) 2020.10.14.
( 731 ) Juhász Szabolcsné, Tibolddaróc (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 10

Csecsemők gondozásához szükséges eszközök és árucikkek, mosható pelenkák, mosható pelenka betétek,

pelenkázó alátét, vízhatlan pelenkazsák, mosható melltartóbetét.
25

Partedlik, előkék, nem papírból, ujjas előkék, nem papírból, csecsemőkelengyék, babakelengyék.

( 210 ) M 20 03066
( 220 ) 2020.10.13.
( 731 ) Balogh Zoltán, Érd (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanügyletek, ingatlanügynökség, ingatlanközvetítés, ingatalan-tanácsadás, ingatlanügynöki

szolgáltatások, ingatlanmenedzsment, ingatlanértékelés, ingatlan értékbecslés, ingatlanbiztosítások, ingatlanok
bérbeadása, hitelszolgáltatások ingatlanbefektetéshez.
( 210 ) M 20 03068
( 220 ) 2020.10.13.
( 731 ) AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Potecz Judit, Budapest
( 541 ) Piríts Rám! - a gasztropárbaj
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03069
( 220 ) 2020.10.13.
( 731 ) AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Potecz Judit, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03070
( 220 ) 2020.10.13.
( 731 ) Gem Home Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Judákné dr. Baranyi Katalin, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 8
21

Evőeszközök.
Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével.
( 210 ) M 20 03072
( 220 ) 2020.10.13.
( 731 ) Sweet Market Kft., Budapest XVIII. (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Elkészített tészta; fagyasztott tészták; mélyfagyasztott tészták; sütésre kész tésztatermékek; süteményekhez

való tészta; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); fagyasztott sütemények;
süteménytészta; fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez; gyümölccsel töltött cukrásztermékek; töltött
tészta; gyümölccsel töltött kenyerek, pékáru.
( 210 ) M 20 03074
( 220 ) 2020.10.13.
( 731 ) SYSART Innovációs Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)
( 740 ) Dr. Szutrély Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HAYDNEUM- Hungarian Centre for Early Music
( 511 ) 9

Elektronikus kotta, letölthető; zenei hangfelvételek; zenei videofelvételek; letölthető zenei hangfelvételek;

zenei felvételek sorozata; zenei felvételek lemezek formájában; letölthető zenefájlok; letölthető digitális zene;
internetről letölthető digitális zene; számítógépes adatbázisból vagy internetről letölthető digitális zene; letölthető
kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; audiovizuális tanítási eszközök;
audiovizuális felvételek.
16

Kotta; kották, kottafüzetek; nyomtatott kották; nyomtatott zeneoktatási könyvek; oktató jellegű kiadványok.

35

Zenei koncertek promóciója; zenei előadók üzleti menedzsmentje; zenészek üzleti menedzsmentje.

38

Zenei műsorszórás; audiovizuális és multimédiás tartalom közvetítése az interneten keresztül; rádióműsorok

közvetítése; digitális zene közvetítése távközlés útján; rádióadás; video- és audioműsorok közvetítése az
interneten keresztül; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízió műsorok továbbítása,
közvetítése műholdon keresztül; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábelvagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; élő közvetítések weboldalakon [webkamerás].
41

Kottafüzetek kiadása; kották kiadása; zenei produkciók; zenei előadás; zenei versenyek szervezése; élő

zenei koncertek; élő zenei előadások; élő zenei műsorok; zenei felvételek készítése; zenei rendezvények
szervezése; zenei produkciós szolgáltatások; zenei művek publikálása; zenei felvételek készítése hangstúdióban;
élő zenei előadások tartása; élő zenei előadások szervezése; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem
letölthető]; az interneten hallgatható [nem letölthető] digitális zene szolgáltatása; nem letölthető online
elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene terén; audiovizuális felvételek készítése; rádiós és
televíziós műsorok készítése; rádiós zenei koncertek; rádióműsorok szerkesztése; rádióműsorok készítése;
rádióműsorok készítése és bemutatása; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; hangversenyek, koncertek
szervezése és lebonyolítása; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások;
koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;
televíziós zenei koncertek; koncertszolgáltatások; oktatási versenyek szervezése; művészeti versenyek
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szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése;

konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; szemináriumok szervezése; szemináriumok tartása; oktatási
szemináriumok tartása; oktatási szemináriumok szervezése; oktató szemináriumok szervezése; szemináriumok és
konferenciák rendezése; zeneoktatás; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; élő zeneműsorok; zenekiadási
szolgáltatások; élő zene szolgáltatása; zeneoktatás levelező tanfolyamon; információnyújtás a zene terén; zenés
szórakoztató rendezvények szervezése; zenés helyek művészeti vezetése; hang- és zenefelvételek készítése;
digitális zeneszolgáltatás az internetről; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; oktatási
szolgáltatások zenés televízióműsorok formájában; színdarabok vagy zenei előadások megtervezése; vizuális és
zenés szórakoztatás szervezése; hanglemezek és zenei felvételek kölcsönzése; szórakoztatás szimfonikus zenekari
előadások formájában; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; zenék, videók és filmek
szerkesztési utómunkálatainak elvégzése; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés
céljából; kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése; nyomtatványok és nyomtatott
kiadványok megjelentetése; könyvek és más kiadványok kölcsönzése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások
szervezése és tartása; elektronikus kiadványszerkesztés; rádió- és televízióműsorok készítése; tudományos
tanfolyamok; akadémiák [oktatás]; oktatással kapcsolatos akadémiai szolgáltatások; akadémiai oktatási
szolgáltatások művészettörténet tanításához; versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése
[oktatás vagy szórakoztatás].
42

Szakszövegek írása; tudományos kutatás.

( 210 ) M 20 03075
( 220 ) 2020.10.14.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 20 03079
( 220 ) 2020.10.14.
( 731 ) Mátyásy Bence Marcell, Dunaújváros (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
14

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 20 03081
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( 220 ) 2020.10.13.
( 731 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 20 03082
( 220 ) 2020.10.13.
( 731 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 20 03083
( 220 ) 2020.10.13.
( 731 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 20 03099
( 220 ) 2020.10.15.
( 731 ) CHOCCO GARDEN Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CRAZY GUMMY
( 511 ) 30

Rágógumi.

( 210 ) M 20 03120
( 220 ) 2020.10.14.
( 731 ) Perfect Informatika Kft., Kisvárda (HU)
( 740 ) Kacsukpatent Kft., Budapest
( 546 )
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Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; felhasználói

értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása
szórakoztató vagy kulturális célokra; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési
célokra; gyakorlati képzés [szemléltetés]; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási
szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés); mentorálás; oktatás
biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek
által nyújtott oktatási szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2);
sportversenyek rendezése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások
[fitneszedzés]; szórakozási ,szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; testnevelés; tornatanítás;
versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása.
( 210 ) M 20 03125
( 220 ) 2020.10.16.
( 731 ) Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 20 03126
( 220 ) 2020.10.16.
( 731 ) Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 20 03127
( 220 ) 2020.10.16.
( 731 ) Komaság János, Bátorliget (HU)
Csóka Bence, Debrecen (HU)
( 541 ) Hemplux
( 511 ) 3

Bőrápoló kozmetikai krémek; folyékony krémek (kozmetikumok); kozmetikai krémek az arc és a test

számára; kozmetikumok krémek formájában; regeneráló krémek kozmetikai használatra.
5

Étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők kozmetikai

hatással; étrend-kiegészítők sportolók számára; étrendkiegészítők gyógyászati célokra.
( 210 ) M 20 03133
( 220 ) 2020.10.19.
( 731 ) "TARR" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szekszárd (HU)
( 740 ) Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; számítógépek és számítógépes perifériák.
16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; papíripari

vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; műanyag lapok, fóliák és tasakok
csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

41

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

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és
fejlesztés.
( 210 ) M 20 03134
( 220 ) 2020.10.19.
( 731 ) Pharma Projekt Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Zoltán József, Budapest
( 541 ) Dedropp
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 20 03135
( 220 ) 2020.10.19.
( 731 ) KDKT WORKS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)
( 740 ) dr.Takó Ibolya, Miskolc
( 546 )

( 511 ) 25

Alvómaszkok; baseball sapkák; divatos kalapok, fejkendők; ellenzős sapkák; fejkendők; fejpántok

sportoláshoz; homlokpánt; kendők fejre; sapkák; sildes sapkák; sportsapkák; alakformáló alsónemű; alakformáló
ruhák; alsóingek, trikók; alsónadrágok; alsóruházat, fehérneműk; anorák; ascot nyakkendők; bélelt mellények;
blézerek; blúzok; bőrkabátok; bőrdzsekik; bőrruhák; dzsekik; díszzsebkendők [ruházat]; esőkabátok; farmerek;
farmerruházat; farmernadrágok; farmerkabátok; fejpántok izzadás felfogására; fejre való sálak, fejkendők;
felsőkabátok; felsőruházat; férfi alsóneműk; férfi és női ingek; férfikabátok; férfiöltönyök; férfi ruházat; gallérok
[ruházat]; galléros ingek; gallérvédők; garbónyakú felsők; gyapjú felsőrészek; gyapjúmellények; háromrészes
öltönyök [ruházat]; hétköznapi, utcai viselet; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszú zakók;
hosszúnadrágok, nadrágok; ingek; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; karcsúsító anyagokat
tartalmazó ruházat; kemény ingmellek, plasztronok; kasmírsálak; készruhák; kosztümök; kötények [ruházat];
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melegítőfelsők; melegítőalsók; melegítődzsekik; mellények [ruházat]; műbőr ruházat; műbőr övek; műbőr ruhák;

nadrágok; nedvességfelszívó sportingek; női ruhák; nyakkendők; nyakkendők, selyem nyaksálak; nyaksálak;
nyomtatott pólók; öltönyhöz való ingek; öltönyzakók; öltönyök; övek [ruházat]; pólóingek; pólók; pulóverek;
bőrcipők; edzőcipők; férfi és női lábbeli; ellenzők sapkára; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; ruhazsebek;
sapkaellenzők; ruházati cikkek, cipők, fejfedők; izzadságfelfogó fejpántok; körsálak; kendők [ruházat];
napellenzők [fejfedők]; napvédő kalapok; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alkalmi öltönyök; atlétatrikók;
autós kesztyűk; ballonkabátok; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; bokszer alsónadrágok,
bokszeralsók; bőrmellények; bőrnadrágok; bőrövek [ruházat]; csokornyakkendők; csuklyák, kapucnik [ruházat];
derékszíjak, övek; dzsekik sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edzőnadrág; esőruhák; fehérnemű;
férfi felsőruházat; fodrász beterítőkendők; fürdőruhák, úszódresszek; gallérok; hivatalos viselet; hosszú kabátok;
időjárásálló felsőruházat; ingek legombolt gallérral; ingelők, ingblúzok; izzadságfelszívó alsóruházat;
izzadtságszívó alsóneműk; kerékpáros ruházat; kifordítható dzsekik; köpenyek; kordbársony nadrágok; környakas
pulóverek; körsálak [ruházat]; laza, informális öltönyök; melegítőnadrágok, tréning nadrágok; melegítőnadrágok,
melegítőalsók; mellények; munkaruházati cikkek; nadrágkosztümök; női alkalmi ruhák; női alsóruházat,
fehérnemű; női felsőruházat; női ingek, blúzok; női kosztümök; nyaksál; öltönynadrágok, kosztümnadrágok;
öltönyök férfiak részére; otthoni ruházat; rövid ujjú pólók; rövid ujjú ingek; rövid ujjú sportingek; rövidnadrágok;
ruházat (bőr-); ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek nők számára; sálak [nyaksálak]; selyem nyakkendők;
selyemruházat; sildek, napellenzők [fejfedők]; sportkabátok; sportmellények; sportnadrágok; sportruházat;
sportzakók; stólák, váll takarására szolgáló ruhadarabok; strandkendők; strandruhák; szabadidő együttesek
[ruházat]; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; széldzsekik; szoknyák; szoknyás kosztümök; szőrmebéléses kabátok;
szőrméből készült ruházati cikkek; szőrmekabátok és -dzsekik; sztreccs-nadrágok; télikabátok, nagykabátok;
alkalmi cipők; balettcipők; bokacsizmák; cipők kocogáshoz; csizmák hölgyek számára; futócipők; fűzős
bakancsok, csizmák; gumicsizmák; gyalogló cipők; hétköznapi, utcai lábbelik; hócsizmák, hótaposók; kerékpáros
cipők; kiránduló cipők; kivehető bélések lábbelikhez; lábbelik nem sportcélokra; magas szárú lábbelik; magasított
talpú sportcipők; magassarkú cipők; munkacipők; női lábbelik; síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportcsizmák,
sportbakancsok; szabadidőcipők; tornacipők; tornacipők, edzőtermi cipők; túrabakancsok; túracipők;
vászoncipők; cipő felsőrészek; cipőorr; cipősarkak; csukló szalagok; kézelők [ruházat]; lábbeli felsőrészek;
levehető gallérok; magas szárú cipő felsőrészek; ruhákhoz való gallérok.
( 210 ) M 20 03136
( 220 ) 2020.10.19.
( 731 ) Flatco Real Estate Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FLATCO
( 511 ) 36

Ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanügynökség;

ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása; ingatlanügyletek.
( 210 ) M 20 03168
( 220 ) 2020.10.22.
( 731 ) Mudra Ágnes 50%, Budapest (HU)
Schellenberger Roland 50%, Budapest (HU)
( 740 ) Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvíz [italok]; ásványvizek; vizek; vizek [italok]; szénsavas víz; szénsavas víz [szódavíz]; szénsavas

vizek; alkoholmentes italok.
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( 210 ) M 20 03169
( 220 ) 2020.10.22.
( 731 ) Cisco Technology, Inc., San Jose, California (US)
( 740 ) Braner és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CISCO DNA
( 511 ) 9

Szoftver- és hardvertermékek; vezeték nélküli vezérlők; rögzített kapcsolók; moduláris kapcsolók;

számítógépes hálózati kapcsolók; hálózat irányítására szolgáló számítógépes szoftverek és hardverek;
számítógépes hálózati szerverek; hálózatbővítők; hálózati adapterek; VPN (virtuális magánhálózati) működtető
szoftver; számítógépes programok számítógépekhez vagy számítógépes hálózatokhoz történő távoli
csatlakozáshoz; szoftverek számítógépekhez és mobileszközökhöz számítógépes magánhálozatok interneten
keresztüli biztonságos távoli eléréséhez; hálózati hozzáférési szerverek hardverei és operációs szoftverei;
gateway-routerek számítógépes vezérlőhardver formájában; adatok gyűjtésére és kezelésére szolgáló adatvevőket,
vezetek nélküli hálózatokat és gatewayeket tartalmazó mobil számítógépes és operációs platformok;
számítógépes hardverek és szoftverek vezetek nélküli hozzáférési pontok kezeléséhez; számítógépes hardverek
vezetek nélküli hozzáférési ponti (WAP-) eszközök körében; számítógépes szoftverek számítógépes hálózatok
összekapcsolásához, kezeléséhez, konfigurálásához és használatához; számítógépes operációs rendszerszoftver;
számítógép routerek, kapcsolók, központok és szerveroperációs-szoftverek; számítógépes szoftverek
számítógépes és kommunikációs hardverek kezeléséhez és működtetéséhez; számítógépes hálózat menedzsment
és biztonsági szoftverek forgalomoptimalizálásra, biztonságos hozzáférés-szabályozásra, felhasználó
azonosításra, titkosításra, biztonságkezelésre és behatolás-megelőzésre szolgáló szoftverek körében; hálózati
biztonsági feladatokat ellátó számítógépes hardver, beleértve tűzfalakat, adattitkosítást és/vagy hálózati biztonsági
protokollok közötti együttműködést; számítógépes szoftverek virtualizációs adattárolásra, adatelemzésre és
adatbiztonságra; számítógépes szoftverek számítógépes hálózati szoftverek körében; számítógépes szoftverek
helyi, nagy kiterjedésű, vezeték nélküli hálózatok, adatközpontok és telefonhálózatok összekapcsolására,
figyelésére, kezelésére, ellenőrzésére, elemzésére, biztosítására és működtetésére; számítógépes szoftverek felhő
alapú számítástechnika források működtetéséhez, karbantartásához, kezeléséhez és telepítéséhez; számítógépes
szoftverek számítógépes rendszerekhez és alkalmazásfejlesztés, üzemeltetés és irányítás; számítógépes szoftver,
amely web-alapú hozzáférést tesz lehetővé alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz egy webes operációs
rendszeren vagy portálillesztésen keresztül; felhős (cloud) számítógépes hálózatok és alkalmazások fejlesztésére
és működtetésére szolgáló számítógépes szoftver; számítógéphez használati utasítások optikailag, elektronikusan
és mágnesesen rögzítve, mind a fent említett árukkal történő használatra; számítógépes szoftverek és
hálózatbiztonsági eszközök mindegyike hálózati behatolások és a rosszindulatú programok felderítésére és
megelőzésére, illetve a hálózati felhasználói hozzáférés ellenőrzésére és kezelésére, és a hálózati házirend
végrehajtására; hálózati információk, adatok és forgalom megfigyelésére, elemzésére vagy jelentésre szolgáló
számítógépes szoftverek és hálózatbiztonsági hardverek; számítógépes rendszererőforrások és -elérhetőség
optimalizálására szolgáló számítógépes szoftverek és hálózat biztonsági hardverek.
42

Információtechnológiai [IT] szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások a számítógépes hardver- és

szoftverrendszerek mások megbízásából történő tervezése, kiválasztása, kivitelezése, kezelése és használata terén;
számítógépes hálózat tervezési szolgáltatás; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; műszaki támogatás
számítógépes hardver- és szoftverproblémák diagnosztikájára vonatkozó hibaelhárítás körében; műszaki
támogató szolgáltatások a számítógép, az adatok, az e-mail, a webes és hálózati biztonság területén; hálózati
rendszerek műszaki és a számítógép biztonsági ellenőrzése és számítógéphardver és szoftver problémák
diagnosztizálása hibaelhárítás céljából; számítógépes szolgáltatások számítógépes vírusok és fenyegetések
észlelése, blokkolása és eltávolítása, adatok titkosítása és hitelesítése, adatvesztés megakadályozása, adatok
helyreállítása, hálózatok biztosítása, valamint elektronikus kommunikáció észlelése, szűrése, elemzése, kezelése
és blokkolása körében; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) szolgáltatásai; számítógépes szoftverek frissítésével
kapcsolatos szolgáltatások; alkalmazásszolgáltatás (ASP), azaz mások szoftveres alkalmazásainak hosztolása;
online szolgáltatások, azaz információ szolgáltatása számítógépes hálózatok útján a számítógépes hálózatépítés,
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számítógépes hálózatok, számítógépes rendszerek, számítógépes és hálózati biztonság és felhőalapú

számítástechnika terén; műszaki szaktanácsadás és műszaki kutatás a számítógépes hálózatok és a hálózati
rendszertervezés és a felhőalapú számítástechnika területén; virtualizációs technológiák tervezésével és
fejlesztésével kapcsolatos szaktanácsadás vállalkozások és cégek részére; letölthetetlen szoftver ideiglenes on-line
használatának biztosítása; nem letölthető szoftverek ideiglenes online használatának lehetővé tétele a
számítógépes hálózati kommunikáció terén felhőalapú számítási hálózatok tervezéséhez, megvalósításához és
működtetéséhez használt szoftverek körében; online nem letölthető szoftverek ideiglenes biztosítása, amely
lehetővé teszi az üzleti vállalkozások, az adatközpontok és a távközlési szolgáltatók számára a hálózati szoftverek
és szolgáltatások telepítését, kezelését, hibaelhárítását, nyomonkövetését és frissítését; alkalmazásprogramozási
illesztő szoftvereket (API) futtató alkalmazásszolgáltató programok a hálózati működést, irányítást, konfigurálást,
optimalizálást, ellenőrzést, automatizálást és biztonságot irányító alkalmazások létrehozására; számítógépes
biztonsági szolgáltatások nem kívánt weboldalak és hordozók számítógépes hálózatokhoz való hozzáférésének
korlátozása körében; információnyújtás a számítógépes hálózatépítés és szoftverfejlesztés területén;
számítástechnikai tanácsadás; szoftver mint szolgáltatás (SAAS) szolgáltatások a számítógépes hálózatok és
telekommunikációs hálózattok kezelésére, adatbiztonság biztosítására, hálózathasználati teljesítmény mérésére,
illetve az ügyféltevékenységi adatok gyűjtésére és elemzésére használt üzleti és hálózatanalitikai szoftverekre
vonatkozóan.
( 210 ) M 20 03224
( 220 ) 2020.10.28.
( 731 ) Teleky Zoltán Gábor, Pogány (HU)
( 541 ) Kiskastély Vendéglő
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03234
( 220 ) 2020.10.28.
( 731 ) Imperium Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)
( 740 ) Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Imperium
( 511 ) 9

Hordozható számítógépek, laptopok; számítógépes rendszerek; számítógépes szerverek; számítógéphez

kialakított perifériák; számítógépek és számítógépes hardverek; számítógépekkel és egyéb okoseszközökkel való
használatra kialakított perifériák; falilámpa szerelvények [kapcsolók]; elektrooptikai kapcsolószerkezetek,
csatlakozók; villanykapcsolók; számítógépes hardverek világítás vezérléséhez; elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések.
35

Kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverrel kapcsolatban; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban;
nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; informatikai berendezésekkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy
ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések kereskedelme; televízió készülékek kereskedelme;
reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; érzékelő kapcsoló
nagykereskedelem, érzékelő kapcsoló kiskereskedelem; távvezérlő eszközök nagykereskedelme az IOT számára,
távvezérlő eszközök kiskereskedelme az IOT számára; intelligens érzékelő kapcsolók nagykereskedelme,
intelligens érzékelő kapcsolók kiskereskedelme.
37

Számítógép javítási szolgáltatások; számítógép-karbantartási szolgáltatások; számítógép telepítési

szolgáltatások; számítógépek és számítógép perifériák telepítése, javítása és karbantartása; számítógépek
telepítése, üzembe helyezése; számítógépes hardverekkel kapcsolatos karbantartási szolgáltatások; számítógépes
hardverek és telekommunikációs berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; számítógépes
hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás].
M2931
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Számítógépek specifikációinak tervezése; számítógépek tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; számítógépes hardverek fejlesztése; számítógépes
rendszerek fejlesztése; számítógépes szoftverek telepítése, karbantartása, frissítése és bővítése; számítógépek
fejlesztése.
( 210 ) M 20 03237
( 220 ) 2020.10.29.
( 731 ) Angry Cat Kft., Dabas (HU)
( 554 )

( 511 ) 16

Mesekönyvek; kézműves anyagok papírból; vizuális figyelmet, a szem-kéz koordinációját, a

finommotorikus képességet fejlesztő papíripari termékek gyermekek részére; szókincset, a vizuális szerialitást, a
kézügyességet, az aritmetikai gondolkodást segítő papíripari termékek gyermekek részére; papíripai kreatív
sablonok gyermekek fejlesztéséhez.
28

Fejlesztő játékok kis gyermekeknek; játékos modellező kézműves készletek; kézműves kreatív modell

figura készletek; vizuális figyelmet, a szem-kéz koordinációját, a finommotorikus képességet fejlesztő játékok;
szókincset, a vizuális szerialitást, a kézügyességet, az aritmetikai gondolkodást segítő játékok.
35

Kereskedelmi és online kereskedelmi szolgáltatás a következő termékek vonatkozásában: mesekönyvek;

kézműves anyagok papírból; vizuális figyelmet, a szem-kéz koordinációját, a finommotorikus képességet
fejlesztő papíripari termékek gyermekek részére; szókincset, a vizuális szerialitást, a kézügyességet, az
aritmetikai gondolkodást segítő papíripari termékek gyermekek részére; papíripari kreatív sablonok gyermekek
fejlesztéséhez; fejlesztő játékok kis gyermekeknek; játékos modellező kézműves készletek; kézműves kreatív
modell figura készletek; vizuális figyelmet, a szem-kéz koordinációját, a finommotorikus képességet fejlesztő
játékok; szókincset, a vizuális szerialitást, a kézügyességet, az aritmetikai gondolkodást segítő játékok; mesés
fejlesztő csomagok óvodásoknak.
( 210 ) M 20 03309
( 220 ) 2020.11.04.
( 731 ) PepsiCo, Inc., New York (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita és dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) Lay's jobban ízlik vele a foci
( 511 ) 29

Burgonya alapú rágcsálnivalók; burgonyachipsek; burgonyaszirmok.

( 210 ) M 20 03312
( 220 ) 2020.11.04.
( 731 ) PepsiCo, Inc., New York (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita és dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) Lay's jobban ízlik vele az ünnep
( 511 ) 29

Burgonya alapú rágcsálnivalók; burgonyachipsek; burgonyaszirmok.

( 210 ) M 20 03313
( 220 ) 2020.11.04.
( 731 ) PepsiCo, Inc., New York (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita és dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) Lay's jobban ízlik vele a filmnézés
M2932
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Burgonya alapú rágcsálnivalók; burgonyachipsek; burgonyaszirmok.

( 210 ) M 20 03322
( 220 ) 2020.11.05.
( 731 ) JAN-KER 2001 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) Dr. Faludiné Dr. Simonffy Ildikó, Szeged
( 541 ) Bartel
( 511 ) 32

Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek;
alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes
koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; árpabor; ásványvíz; asztali vizek; citromos
sör [shandy]; energiaitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás
italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok
formájában; komlókivonatok sör előállításához; kvasz; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör;
mandulatej; méz alapú alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek; pasztillák szénsavas italokhoz; porok
szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k; söralapú
koktélok; sörbetek; sörcefre; sörök; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla;
szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök
limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; üdítőitalok; vizek; zöldséglevek.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alkoholos esszenciák; alkoholos

gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette (1);
ánizslikőr, anisette (2); aperitifek; arak; borok; brandy, borpárlat; cukornádalapú alkoholos italok; curacao;
cseresznyepálinka; digesztív italok; égetett szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin;
gyomorkeserű italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok;
körtebor; likőrök; lőre, csiger; mentalikőr; mézsör; rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.
( 210 ) M 20 03532
( 220 ) 2020.11.19.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3
5

Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.
Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
A rovat 139 darab közlést tartalmaz.
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