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Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; bevonó anyagok;

fafestékek; fémvédő készítmények; festékhígítók; fixálóanyagok; gipszhabarcsok; színező anyagok; tűzálló
festékek; zománcok.
35

Kül- és beltéri festékek, festékipari termékek, és építési szakipari termékek kereskedelmi ügyleteinek

végzése; kül- és beltéri festékipari termékek, és építési szakipari termékek reklámozása és marketing
tevékenységek; kül- és beltéri festékipari termékek, és építési szakipari termékek termék bemutatói és kiállítások
szervezése és lebonyolítása, kül- és beltéri festékipari termékek, és építési szakipari termékek internetes
kereskedelme; outsourcing szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás; építőipari szigetelő- és tömítőanyagok
kereskedelme; kül- és beltéri festékek nagy- és kiskereskedelme, beleértve a kereskedelmi láncokon keresztül
történő értékesítést is; internetes kereskedelem.
( 111 ) 233.203
( 151 ) 2020.12.28.
( 210 ) M 16 02427
( 220 ) 2016.07.25.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek; adók, nagyfrekvenciás generátorok [távközlés];

ajtócsengők, elektromos; akkumulátoredények; akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátorok, elektromos;
akkumulátorrácsok; akkumulátortartályok; akusztikus/akusztikai riasztók; akusztikus csatolók; alhidádék,
távcsővel; állványok fényképezőgépekhez; ampermérők; anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok
elektromos vezetékekhez [huzalok, kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek;
fénynyílásmérők [optika]; áram-egyenirányítók; árammegszakítók; armatúrák, forgórészek [elektromosság];
asztronómiai készülékek és műszerek; automatikus időkapcsolók, az órák kivételével; automatikus
kormányberendezések járművekhez; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra;
azbesztruhák balesetvédelmi célokra; azimutális műszerek; azonosító hüvelyek elektromos vezetékekhez;
azonosító zsinórok elektromos vezetékekhez; bábuk mesterséges lélegeztetés gyakorlására [oktatási eszközök];
baleset elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök;
bekapcsolók, zárókapcsolók; bélyegzőórák; benzinszintjelzők; bérmentesítést ellenőrző készülékek; berregők,
önműködő áramszaggatók; betatronok, indukciós gyorsítók; betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló
riasztókészülékek; binokuláris távcsövek; biztonsági felszerelések, a járműülések és a sportfelszerelések részére
készültek kivételével; biztonsági készülékek a vasúti közlekedéshez; biztosítékhuzalok; biztosítékok (olvadó -);
bőrvastagságmérő készülékek; bőrvastagságmérő műszerek [bőripar]; búvárálarcok; búvárkesztyűk;
búváröltönyök, búvárruhák; ciklotronok; cvikkertokok; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozó
dobozok [elektromosság]; csatlakozók, konnektorok [elektromosság]; csatlakozók, konnektorok [elektromosság];
csatolások, kötések, (elektromos -); csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők; csengők
[riasztóberendezések]; csíptetők, cvikkerek; csuklótámasz számítógéphez; dekompressziós kamrák [keszonban];
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denzitométerek, sűrűségmérők; desztillálóberendezések tudományos használatra; detektorcsövek; detektorok;

diafragmák [akusztika]; diafragmák [fényképészet]; diagnosztikai készülékek, nem gyógyászati használatra;
diapozitív keretezőgépek; diapozitívok; diavetítők; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális jelek; digitális
képkeretek; digitális könyvolvasók; dinamométerek, rugós erőmérők; díszítő mágnesek; DNS-chipek;
dózismérők, doziméterek; dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos csatlakozások; egér-alátétek; egér
[számítógép-periféria]; egyedi fényvisszaverő lemezek közlekedési balesetek megelőzésére; elágazódobozok
[villamosság]; elektrodinamikai készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektrodinamikus készülékek jelek
távirányítására; elektrolizáló berendezések; elektromágneses tekercsek; elektromos akkumulátorok járművekhez;
elektromosan fűtött zoknik; elektromos átalakítók; elektromos irányváltó készülékek; elektromos kerítések;
elektromos veszteségjelző készülékek; elektronikus címkék árukhoz; elektronikus határidőnaplók; elektronikus
hirdetőtáblák; elektronikus jeladók; elektronikus közlemények [letölthető]; elektronikus zsebfordítógépek;
elemek, elektromos; ellenállások, elektromos; ellenőrzőberendezések, elektromos; ellenőrzőkészülékek nem
gyógyászati használatra; elosztódobozok [elektromosság]; elosztópultok [elektromosság]; elosztótáblák
[elektromosság]; előrajzolók; előtétlencse (makrofelvételekhez); epidiaszkópok; ergométerek; érintkezők,
(elektromos -); érmebedobással működő szerkezetek televíziós készülékekhez; érmével működő
kioldószerkezetek; ernyők, (fluoreszcens -); erősítő csövek; erősítők; ételelemző készülékek; exponált filmek;
exponált röntgenfilmek; fedelek elektromos dugaszolóaljazatokhoz; fejhallgatók; felmérő eszközök [geodézia];
felügyeleti műszerek, elektromos; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényceruzák vizuális
kijelzőkhöz, displayekhez; fénycsövek reklámcélokra; fényelemek; fényemittáló diódák [LED-ek];
fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti képkeresők, irányzó beállítók; fénymérők; fénymérők,
megvilágításmérők; fénytávíró készülékek; fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fény- vagy mechanikai
jelzőkészülékek; fermentációs készülékek [laboratóriumi]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és
fénymásológépekhez; feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók járművekhez; filmvágó
készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; foglalatok cvikkerekhez [orrcsíptetőkhöz];
fogvédők; fojtótekercsek; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámlálók; fordulatszám-szabályozók
lemezjátszókhoz; fotómásolatok szárítására szolgáló készülékek; fotómásolatok tükörfényezésére szolgáló
készülékek; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok; füldugók búvároknak; füstjelző berendezések; galenit
kristályok [detektorok]; galvánakkumulátorok; galvánelemek; galvanométerek; gázellenőrző készülékek;
gázkisülési csövek, (elektromos -), nem világítási célra; gazométerek [mérőműszerek]; geodéziai műszerek és
készülékek; golyóálló mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás
csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők; gyűjtőlencsék, kondenzorlencsék;
hajósebességmérő műszerek; hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek;
hamispénz-vizsgálóberendezések; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez;
határolók, limiterek [elektromosság]; hídmérlegek, járműmérlegek; higanyos libellák; higrométerek,
(lég)nedvességmérők; hodométerek [lépésszámlálók]; hologramok; homokórák; hőmérők, nem gyógyászati
használatra; hőmérsékletindikátor címkék, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelzők;
hőmérséklet-szabályozó készülékek; hullámhosszmérők; huzalkapcsolók [villamosság]; huzalok fémötvözetből,
biztosítékhuzalok; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; induktorok, indukciós tekercsek
[elektromosság]; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramkörök; interfészek [informatika];
intermedierek [fényképészet]; inverterek, áramirányítók [elektromosság]; ionizáló készülékek, kivéve a levegővagy vízkezelő készülékeket; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; iránytűk;
járművek üzemképtelenségére figyelmeztető háromszögek; jegyautomaták; jelzőberendezések, világító vagy
mechanikus; jelzőbóják; jelzőcsengők; jelzőcsengők, elektromos; jelzőlámpák; jelzősípok; kábelek, elektromos;
kaliberkörzők, tolómércék; kalibráló gyűrűk; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos;
kapcsolótáblák; kapillárisok, hajszálcsövek; katódok; katódos készülékek rozsda elleni védelemre;
kazánszabályozó műszerek; kémcsövek; kemencék laboratóriumi használatra; kénmérők; képernyők
fotogravűrhöz; keretek diapozitítvekhez; kiegyensúlyozó készülékek; kilométerszámlálók járművekhez;
klinométerek, lejtmutatók, dőlésmérők [vasút]; koaxiális kábelek; kollektorok, elektromos; kommutátorok;
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komparátorok; kompaszok [mérőműszerek]; kondenzátorok, elektromos; kontaktlencsék; kontaktlencse tartók;

konverterek, elektromos; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai műszerek; ködjelzők, nem robbanóak;
köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési bóják; közlekedési jelzőlámpák;
kromatográfok laboratóriumi használatra; kronográfok [időtartamregisztráló készülékek]; laboratóriumi
centrifugák; laboratóriumi tálcák; laptop táskák; laptop tokok; laterna magica; légsűrűségmérők; légzőkészülékek
légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lélegeztető
készülékek, a mesterséges légzésre valók kivételével; lemezek elektromos akkumulátorokhoz; lemezek integrált
áramkörökhöz; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsék
csillagfényképezéshez (asztrofotográfiához); lencsevédők; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető
képfájlok; letölthető zenei fájlok; levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek, nem
gyógyászati használatra; libellák, vízmértékek; logarlécek; lombikállványok, retortaállványok; lombikok
laboratóriumi kísérletekhez; lovagló sisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők; mágnesek; mágneses
huzalok, mágneshuzalok; magnetofonfej-tisztító szalagok; manométerek; matematikai műszerek; mechanikus
cégtáblák, cégérek; megfigyelő műszerek; mélységmérő fonalak; mélységmérő készülékek és gépek; membránok
tudományos készülékekhez; mentőbóják; mentőcsónakok; mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére;
mentőkészülékek és felszerelések; mentőlétrák, vészkijárati vaslépcsők; mentőmellények; mentőövek;
mentőponyvák; mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek; mérőasztalok [geodézia];
mérőberendezések, mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek,
elektromos; mérőműszerek; mérőónok; mérőrudak;; metszetvágók, kismetszők; mikrométercsavarok optikai
eszközökhöz; mikrométerek; mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikroszkópok tárgylemez dobozai; monitorok
[számítógéphardver]; monitorok [számítógépprogramok]; monoklikhoz kis láncok; munkafelügyeleti tükrök;
munkavédelmi arcvédő pajzs; műholdak, mesterséges holdak tudományos használatra; műholdas navigációs
készülékek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];
napelemek; napelemek villamosenergia-termeléshez; napszemüvegek; navigációs berendezések járművekbe
[fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök; nehezékek világító készülékekhez; nóniuszok, finombeállítók;
noteszgépek, notebookok; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérők; nyomógombok
csengőkhöz; objektívek, lencsék [optika]; ohmmérők; oktánsok [csillagmagasság-mérők]; oktatási készülékek;
olvasóegységek [informatika]; olvasztótégelyek (laboratóriumi -); ón függőónokhoz; operációs rendszerek
számítógépekhez, rögzített; optikai cikkek; optikai kémlelőnyílások ajtókra; optikai készülékek és eszközök;
optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai letapogató egységek; optikai üvegek; optikai üvegszálak
[fényvezető szálak]; orrvédők műugrók és úszók részére; orsók, csévék [fényképészet]; oszcillográfok; oxigén
áttöltésére szolgáló készülékek; ózonizátorok, ózonizálók; öblítő edények [fényképészet]; összeadógépek;
összeadóművek, számlálók; összekötő hüvelyek/karmantyúk elektromos kábelekhez; parkolóórák; pénzbedobós
készülékekhez való gépezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és osztályozó gépek; periszkópok; Petri-csészék;
pipetták; pirométerek; Pitot-csövek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sarkításmérők; precíziós
mérlegek; precíziós mérőműszerek; prizmák [optika]; púderpamacsok; radarkészülékek; rádió antennatornyok;
radiológiai ernyők ipari használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rajzfilmek; reduktorok
[elektromosság]; refraktorok, fénysugártörő készülékek; relék, elektromos; reosztátok, szabályozható
ellenállások; részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; röntgencsövek, nem gyógyászati használatra;
röntgenfelvételek nem orvosi használatra; röntgenkészülékek és berendezések, nem gyógyászati használatra;
röntgenkészülékek, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás elleni védőeszközök, nem gyógyászati
használatra; röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari használatra; sablonok, másoló idomszerek
[mérőeszközök]; savsűrűségmérők; savsűrűségmérők akkumulátorokhoz; sebesség-ellenőrző készülékek
járművekhez; sebességmérő műszerek [fényképészet]; sebességmutatók; sípok kutyák hívására; sípos
riasztókészülékek; sótartalommérők, sófokolók; sötétkamrák [fényképészet]; sötétkamralámpák [fényképészet];
speciális bútorzat laboratóriumokba; speciális ruházat laboratóriumi használatra; speciális védőöltözetek repülők
részére; spektrográfok; spektroszkópok; sportszemüvegek; stroboszkópok; sugárzásmérők; súlymérő gépek;
súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabászati mérőszalagok;
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szachariméterek; száloptikás vezetékek és kábelek; számítógép billentyűzetek; számítógépes játékszoftver;

számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépperifériák; számítógép programok [letölthető];
számítógépprogramok, rögzített; számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; számológépek
(golyós -); szárítóállványok [fényképészet]; szárítóállványok fényképészethez; szavazógépek; szegélyjelölők
varráshoz; szélmérők, anemométerek; szélzsákok [szélirány jelzésére]; szemlencsék, okulárok; szemlencsét
tartalmazó műszerek; szemüvegek [optika]; szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok;
szemüvegzsinórok; szeszfokolók, alkoholométerek; szextánsok; szferométerek [felületgörbület-mérők]; szigetelt
rézhuzalok; szíjak mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;
színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek (ellenőrző műszerek); szintező műszerek; szirénák; szócsövek;
szoftverek, rögzített; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; szondák
tudományos használatra; szonométerek, rezgőnyelves frekvenciamérők; szórócsövek tűzoltófecskendők
tömlőihez; szögmérők [mérőműszerek]; sztereoszkopikus, térlátó készülékek; szünetmentes áramforrások; szűrők
[fényképészet]; szűrők légzőmaszkokhoz; tachométerek; tartók elektromos tekercsekhez; távgyújtó készülékek,
elektromos; távirányító készülékek; távíróhuzalok; távmegszakítók, távkapcsolók; távmérő műszerek,
távolságmérők; távmérő műszerek, teleméterek; távolságregisztráló készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek
[díjmutató számlálószerkezetek]; tejfajsúlymérők; tejsűrűségmérők; tekercsek, elektromos; telefonhuzalok;
telepek világításhoz; teleszkópok; teleszkópos irányzék lőfegyverekhez; tengerészeti iránytűk; tengeri
mélységmérők; teodolitok; térdpárnák, térdvédők munkásoknak; térhatású készülékek; termosztátok;
termosztátok járművekhez; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok kizárólag fényképészeti
készülékek és műszerek részére; tolómércék; tolósúlyos kézimérlegek; tölcsérek hangszórókhoz; töltőkészülékek
elektromos elemekhez; transzformátorok; tranzisztorok; triódák; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optika]; tűz elleni
védőtakarók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzoltócsákányok; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók;
tűzoltó készülékek; tűzoltókocsik; tűzoltótömlők, tűzoltófecskendők; tűzvédelmi fúvókák; tűzvédelmi ruházat;
tv-súgógépek; ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; útirányjelző bóják; útjelzők, világító vagy
mechanikus; ütközési próbababák; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló
szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummanométerek, vákuummérők; válaszoló
radarok [transzponderek]; varázsvesszők [forráskutatóké]; variométerek, változtatható induktivitású tekercsek;
vasalt vonómérők; védőálarcok/maszkok; védőcipők baleset, sugárzás és tűz ellen; védőeszközök személyek
balesetvédelmére; védőhálók; védőruházat baleset, sugárzás és tűz ellen; védősisak forrasztáshoz; védősisakok;
védősisakok sporthoz; vegyészeti készülékek és eszközök; vezérlőpult [elektromosság]; vezetékcsatlakozások,
elektromos; vezetékcsatornák, elektromos; vezetékek, elektromos; vezetők, elektromos; világító jelek;
világítótornyok; villámhárítók; villamosított sínek fényszórók felszerelésére; villamos kábelek; villanólámpák
[fényképészet]; villogók [fényjelek]; visszaverődés-mérők, reflektométerek; viszkozitásmérők; vízállásjelzők;
vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek; vízszintező, horizont-meghatározó műszerek; vízszintezők,
szintezőműszerek [geodézia]; voltmérők; vonalkód leolvasók; vonalzók [mérőeszközök]; zárak, blendék
[fényképészet]; zárak, elektromos; zárkioldók [fényképészet]; zavarszűrő készülékek [villamosság];
zsebkalkulátorok.
21

Acélgyapot tisztításhoz; állatsörték [kefeáruk és ecsetek]; autómosó kesztyűk; bontófésűk;

borotvapamacsok, borotvaecsetek; bőr fényesítéshez; búvárszivattyúk, plungerek eldugult lefolyók tisztítására;
cipőfényező készülékek, nem elektromos; cipőkefék; dörzsölőeszközök [kefék]; dörzsszivacsok bőr
dörzsöléséhez; edénymosó kefék; elektromos kefék, a géprészek kivételével; felmosórongyok; festett üveg; fésűk;
fésűk állatoknak; fésűk (elektromos); fésűtartók; fogkefék; fogkefék (elektromos -); gyapjúhulladék tisztításhoz;
kátránykenő kefék, hosszú nyéllel; kefeáruk; kefekötéshez anyagok; kefék; kefék (elektromos-), a géprészek
kivételével; kefék lámpaüvegekhez; kefék tartályok tisztítására; kesztyűk fényesítéshez; kézi szőnyegporolók,
prakkerek; kis seprők, nem elektromos, háztartási használatra; körömkefék; kvarcüvegrostok, nem textilipari
használatra; lókefék; lóvakarók [szerszámok]; mop-facsarók; morzsalapátok; mosdószivacsok; mosódeszkák;
nyélre erősített felmosórongyok; olvasztott kvarc [félkész termék], nem építéshez; opálüveg; pamuthulladék
tisztításhoz; porított üveg, dekorációs célra; porrongyok; portalanító készülékek, nem elektromos; seprűk, seprők;
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sertéssörték; sikálóeszközök fémből nyeles serpenyőkhöz; síküveg [nyersanyag]; sminkszivacsok; sörték

kefékhez; súrolópárnák konyhai használatra; szarvasbőr tisztításhoz; szemöldökkefék; szivacsok háztartási
használatra; szőnyegseprők; tejüvegek, opálüvegek; tisztító [fényesítő] anyagok, a papír és a kő kivételével;
tisztítóeszközök, kézi működtetésű; textiből készült vödrök; tisztítógépek és eszközök, nem elektromos, háztartási
használatra; tisztítókóc; tisztítópárnák; tisztítórongyok; toalettkefék, WC-kefék; tollseprűk; törlőrongyok; üveg
járműablakokhoz [félkész termék]; üveg nyers vagy félig megmunkált állapotban, az építési üveg kivételével;
üveggyapot nem szigetelési célra; üvegrost, nem szigetelési vagy textilipari használatra; üvegrostfonál, nem
textilipari használatra; üveggyapot, nem szigetelési célra; viaszpolírozó készülékek, nem elektromos.
25

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

28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), kivéve a televíziós szórakoztatással vagy televíziós
programkészítéssel kapcsolatos tudományos és műszaki szolgáltatások, tervezői és kutatói tevékenységek,
valamint számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.
( 111 ) 233.495
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 14 03186
( 220 ) 2014.10.20.
( 732 ) ARH Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Automatikus gépjárműrendszámot és gépjárműazonosító jeleket/kódokat felismerő szoftverek (rögzített);

karakterfelismerő és karakterazonosító szoftverek (rögzített); jármű-, konténer- és szerelvény azonosító
jeleket/kódokat/karaktereket felismerő és azonosító szoftverek (letölthető); letölthető szoftver alkalmazások
automatikus rendszámfelismerésre, rendszámazonosításra, jármű, konténer és szerelvény azonosító jelek és kódok
felismerésére és azonosítására.
42

Automatikus rendszámfelismerő és rendszámazonosító szoftverek, karakterfelismerő és karakterazonosító

szoftverek, jármű-, konténer- és szerelvény azonosító jeleket/kódokat/karaktereket felismerő és azonosító
szoftverek kidolgozása, korszerűsítése, frissítése, karbantartása, sokszorosítása; jármű-, konténer- és szerelvény
azonosító jeleket/kódokat/karaktereket felismerő és azonosító szoftverekre vonatkozó szoftver tanácsadás; jármű-,
konténer- és szerelvény azonosító jeleket/ kódokat/karaktereket felismerő és azonosító szoftverek, mint
szolgáltatások.
45

Automatikus rendszámfelismerő és rendszámazonosító szoftverek, karakterfelismerő és karakterazonosító

szoftverek, jármű-, konténer- és szerelvény azonosító jeleket/kódokat/karaktereket felismerő és azonosító
szoftverek engedélyezése.
( 111 ) 233.556
( 151 ) 2021.02.09.
( 210 ) M 18 01841
( 220 ) 2018.06.14.
( 732 ) Scitec International S.á.r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ásványi élelmiszer-kiegészítők; élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; gyógyszertartó dobozok, hordozható, feltöltve; kazein
étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők;
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táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők,

tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; proteint vagy kreatint vagy karnitint vagy vitaminokat vagy ásványi
anyagokat vagy kondroitint vagy glükózamint vagy aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők,
élelmiszerkiegészítők, táplálékkiegészítők; sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők,
étrend-kiegészítők; proteint vagy kreatint vagy karnitint vagy vitaminokat vagy ásványi anyagokat vagy
kondroitint vagy glükózamint vagy aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek; súlyszabályozó
élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában;
testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszerkiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula vagy
tabletta formájában; izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por,
kapszula vagy tabletta formájában; proteint tartalmazó élelmiszerek; aminosavakat tartalmazó étrend- és
táplálékkiegészítők; aminosavakat tartalmazó élelmiszerek; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitaminok és
vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; ásványi táplálékkiegészítők emberi
fogyasztásra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi készítmények és anyagok, nem gyógyászati célokra;
étrendkiegészítők karnitinből; karnitin alapú élelmiszerek; glükózamin étrend-kiegészítők; kreatin
étrend-kiegészítők; kreatin alapú étrend-kiegészítők, élelmiszerek; kondroitin étrend-kiegészítők; kondroitin
alapú élelmiszerek; protein vagy kreatin vagy karnitin vagy vitamin vagy ásványi anyagok vagy kondroitin vagy
glükózamin vagy aminosavak alapú élelmiszerek sportolók számára, nem gyógyászati használatra; proteint vagy
kreatint vagy karnitint vagy vitaminokat vagy ásványi anyagokat vagy kondroitint vagy glükózamint vagy
aminosavakat tartalmazó élelmiszerek; proteint vagy kreatint vagy karnitint vagy vitaminokat vagy ásványi
anyagokat vagy kondroitint vagy glükózamint vagy aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek; proteint vagy
kreatint vagy karnitint vagy vitaminokat vagy ásványi anyagokat vagy kondroitint vagy glükózamint vagy
aminosavakat tartalmazó étrendkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati
használatra; súlyszabályozó élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati
használatra; testsúlykontrollhoz használt élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem
gyógyászati használatra; izom- és tömegnövelő élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában,
nem gyógyászati használatra; proteint vagy kreatint vagy karnitint vagy aminosavakat tartalmazó tejalapú italok;
protein csipszek mint étrend-kiegészítők.
14

Órák és más időmérő eszközök; rugóházak (óragyártás); óratokok órákhoz és karórákhoz (óragyártás);

díszdobozok órákhoz; kronográfok (órák); időmérők; óradobozok; óramutatók (óragyártás); elektronikus órák,
karórák; óraszerkezetek, óraművek; ellenőrzőórák (központi órák); óralapok (óra- és karóragyártáshoz);
stopperórák; szíjak órákhoz; óraüvegek; órarugók; karkötőórák (valamennyi, jelen áruosztályban említett áru
kizárólagosan a sporttáplálkozási termékek promóciójára szolgál).
16

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

ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék; poszterek; reklámplakátok; katalógusok; reklámkiadványok;
nyomtatott hirdetések; hirdetőplakát; csomagolóanyagok; buborékfólia (műanyag-) csomagoláshoz; műanyag
zacskók csomagoláshoz; csomagolóanyagok kartonból; papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és
cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz; műanyag vízszigetelő fólia csomagoláshoz; műanyagfóliák
csomagolásra.
18

Utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; hátizsákok, hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák; atlétikai

táskák; sporthátizsákok; sporttáskák, tornazsákok, kivéve kerékpárostáskák és hátizsákok.
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; cukorkásdobozok; kézi keverőpalackok

(koktél shaker); koktélkeverők; csészék; ivópalackok sportoláshoz, kivéve kerékpárkulacsok; üvegáru italokhoz;
cukortartók; ivópalackok, kivéve kerékpárkulacsok; tárolók, gyógyszeres dobozok; gyógyszeres dobozok (nem
gyógyászati célokra; háztartási használatra szánt személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz).
24

Nem szőtt textíliák; ágyneműk; asztalneműk; törölközők.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; nadrágok; alsónadrágok; alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; szabott

bélések (ruhák részei); boák (nyakbavalók); bodyk (alsóruházat); bőrruházat; stoplik futballcipőkhöz; magas
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szárú cipő felsőrészek; lábbelik; cipősarkak; cipőtalpbetétek; fém cipőkellékek; kapucnik, mint ruházat;

csúszásgátlók lábbelikhez; dzsekik, mint ruházat; kötényruhák; dzsörzék (ruházat); egyenruhák; testnadrágok;
hajszalagok; szövetkabátok, felöltők; felsőruházat; fityulák; fülvédők (ruházat); fürdőköpenyek, fürdőköntösök;
fürdőnadrágok úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; úszósapkák; fürdőszandálok,
fürdőcipők; futballcipők; fűzős bakancsok, csizmák; trikó (alsónemű), kombiné; gabardin (ruházat); stólák, váll
takarására szolgáló ruhadarabok; zoknitartók; csípőszorítók; harisnyaáruk, kötöttáruk; ingek; rövid ujjú ingek;
fűzők (derékig érő); izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; hónaljvédők; kabátok; kalapvázak;
kamáslik (lábszárvédők); cipőorrok; orárion (egyházi ruházat); kemény ingmellek, plasztronok; sapkák;
kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk öltözködési célra; kézelők (ruházat); kezeslábasok; kombinék
(alsóruházat); köntösök, pongyolák; öltönyök; kötények (ruházat); kötöttáruk (ruházat); cipőfelsőrészek; lábbelik;
lábszármelegítők; levehető gallérok; bokacsizmák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; tűzött kabátok, mint
ruhaneműk; pulóverek; mellények; horgászmellények; melltartók; műbőr ruházat; muffok (ruhaneműk);
overallok, munkaruhák; ascot nyakkendők; hosszúnadrágok; nyakkendők; gallérvédők; wetsuit ruhák
vízisíeléshez; övek (ruhadarabok); papírruházat; papucsok; parkák; pénztárca övek (öltözködés); pizsamák;
poncsók; prémsálak (szőrmék); rámák lábbelikhez; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák (fejfedők);
sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skortok (sportszoknyák); spárgatalpú cipők vagy
szandálok; sportcipő; sportcipők, atlétacipők; trikók; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák, barettek;
szandálok; sport sild; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék (ruházat); talpak lábbelikhez; nadrágleszorítók,
pantallók; színes zsebkendők; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; lovaglónadrágok; tornacipők;
tornaruházat; egyujjas kesztyűk; vállkendők, nagykendők; selyemövek, vállszalagok; vízhatlan, vízálló ruházat;
zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák; férfipólók; nyomtatott pólók; ujjatlan pólók férfiaknak; atlétatrikók
férfiaknak; női pólók; atlétatrikók nőknek; kapucnis felsők; rövidnadrágok, shortok; szövet rövidnadrágok
férfiaknak; melegítő rövidnadrágok férfiaknak; szövet rövidnadrágok nőknek; melegítő rövidnadrágok nőknek;
melegítőnadrágok férfiaknak; melegítőnadrágok nőknek; melegítő felsők férfiaknak; melegítő felsők nőknek;
baseball sapkák; kámzsák; tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik férfiaknak; tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti
dzsekik nőknek; kivéve valamennyi fenti áru esetében a kerékpáros ruházatot.
28

Torna- és sporttermékek; testedző berendezések; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; súlyzók;

mellkas expanderek [edzőeszközök]; fitnesz gépek; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei];
bokszzsákok [boxzsákok]; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; súlyemelő övek [sportcikkek]; edzőkesztyűk;
derék stabilizáló övek sportolási célra; sportkarkötők; hevederek, gurtnik sportolási célra; kötések sportolási
célra; edzőkesztyűk sportolási célra; valamennyi fenti áru vonatkozásában a kerékpáros eszközöket és
felszereléseket kivéve.
29

Mogyoróvaj; halból készített élelmiszertermékek; csokoládés mogyoróvaj; leveskészítmények; levesek;

fehérje alapú dúsított, feldolgozott élelmiszerek; proteint vagy kreatint, vagy karnitint vagy aminosavakat
tartalmazó tejalapú italok.
30

Kakaó és kávépótló szerek; fagylaltporok; kávé alapú italok; magas protein tartalmú gabonaszeletek;

palacsinták; pótkávé; pudingok; süteménypor; zab alapú ételek; proteinnel dúsított csokoládészeletek; szénhidrát
készítmények dúsított, feldolgozott élelmiszerekhez; szénhidrát alapú dúsított, feldolgozott élelmiszer; glükóz
étkezési használatra; tejturmix alapok (ízesítőszerek/aromák).
32

Alkoholmentes italok; izotóniás italok; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; tejsavó alapú italok;

proteint vagy kreatint vagy aminosavakat vagy karnitint tartalmazó italok; vitamintartalmú italok; proteinnel
dúsított sportitalok; fehérje alapú italok; energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok (nem
gyógyászati használatra); azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás italok (nem gyógyászati
használatra).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékminták, áruminták terjesztése; ellátási
szolgáltatások külső felek részére (termékek és szolgáltatások beszerzése más szervezetek számára);
divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámlevél szolgáltatás;
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hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; honlapforgalom optimalizálása; import-export

ügynökségek; kereskedelmi információk és tanácsadás a vásárlók számára (vásárlói tanácsadó üzlet);
kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőoptimalizálás; konzultáció személyzeti kérdésekben;
kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
marketing szolgáltatások; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; alvállalkozói
szolgáltatások (kereskedelmi támogatás); költségelemzés; pay per click (ppc) hirdetés; piackutatás; piackutatás;
rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámterjesztés; reklámfilmek készítése; reklámozás; reklámszövegek
publikálása; reklámszövegek írása; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzletviteli konzultációs
szolgáltatások; számlakivonatok összeállítása; számlázás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások;
televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti információk; üzletvitel sportolók
számára; vásárlási megrendelések ügyintézése; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint
reklámozás a következőkre vonatkozóan: emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
tápértékkel rendelkező adalékanyagok és vitaminkészítmények, proteint vagy kreatint vagy karnitint vagy
vitaminokat vagy ásványi anyagokat vagy kondroitint vagy glükózamint vagy aminosavakat tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők,
táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők, proteint vagy kreatint vagy karnitint vagy vitaminokat vagy ásványi
anyagokat vagy kondroitint vagy glükózamint vagy aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek,
súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta
formájában, testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrendkiegészítők por,
kapszula vagy tabletta formájában, izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
étrend-kiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, proteinalapú étrend-kiegészítők, aminosavakból álló
élelmiszer-kiegészítők, vitaminalapú kiegészítők, vitamin- és ásványianyag-alapú kiegészítők, vitaminok és
vitaminkészítmények, vitaminokat tartalmazó étrendkiegészítők, vitaminkészítmények élelmiszer-kiegészítők
formájában, ásványi étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra, ásványi élelmiszer-kiegészítők, karnitinalapú
étrend-kiegészítők, glükózalapú étrend-kiegészítők, glükózaminalapú étrend-kiegészítők, kondroitin
készítmények, kondroitinalapú étrend-kiegészítők, kreatin alapú étrendkiegésztők, sportolóknak szánt protein
vagy kreatin vagy karnitin vagy vitamin vagy ásványi anyag vagy kondroitin vagy glükózamin vagy aminosav
alapú élelmiszerek, nem gyógyászati használatra, élelmiszerek, melyek proteint vagy kreatint vagy karnitint vagy
vitaminokat vagy ásványi anyagokat vagy kondroitint vagy glükózamint vagy aminosavakat tartalmaznak,
protein-, kreatin-, karnitin-, vitamin-, ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- vagy kondroitin alapú élelmiszerek,
proteint vagy kreatint vagy karnitint vagy vitaminokat vagy ásványi anyagokat vagy kondroitint vagy
glükózamint vagy aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek, proteint vagy kreatint vagy karnitint vagy
vitaminokat vagy ásványi anyagokat vagy kondroitint vagy glükózamint vagy aminosavakat tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra, súlyszabályozó
élelmiszerkészítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra, testsúlykontrollhoz
használt élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra, izom- és
tömegnövelő élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra, tej
és tejtermékek, tejsavó, proteines tej, szójalecitin étkezési célokra, lenmagolaj étkezési célokra, proteinalapú
élelmiszerek proteint vagy kreatin vagy karnitint vagy aminosavakat tartalmazó tejalapú italok, protein csipszek,
szénhidrát alapú élelmiszerek, italok, melyek proteint vagy kreatin vagy aminosavakat vagy karnitint
tartalmaznak, vitaminokat tartalmazó italok, proteinnel dúsított sportitalok, proteinalapú italok, energiaitalok,
koffeint tartalmazó energiaitalok, energiaitalok [nem gyógyászati használatra], azonnal fogyasztható
alkoholmentes italtermékek, izotóniás italok, izotóniás alkoholmentes italok, izotóniás italok [nem gyógyászati
használatra].
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Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fitnesz tanácsadás; sportrendezvények

szervezésével kapcsolatos tanácsadás; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások.
42

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

kutatás; táplálkozási kutatás; sporttáplálkozási kutatás; élelmiszerek kutatása; ételek és italok területén történő
műszaki kutatással kapcsolatos műszaki konzultáció.
44

Táplálkozási tanácsadás; sporttáplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

táplálkozási konzultáció; táplálkozási információk nyújtása; táplálkozással kapcsolatos információnyújtás;
táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; étrendi és táplálkozási útmutatás; táplálkozási és étrendi tanácsadás;
táplálkozással kapcsolatos szakmai konzultáció; táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;
tájékoztatás étrendi és táplálkozási tanácsokkal kapcsolatban; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel
kapcsolatban; információk biztosítása étrend-kiegészítőkről és táplálkozásról.
( 111 ) 233.824
( 151 ) 2021.03.05.
( 210 ) M 20 02210
( 220 ) 2020.07.29.
( 732 ) Dancs Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Géczi Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 233.990
( 151 ) 2021.03.29.
( 210 ) M 20 02749
( 220 ) 2020.09.16.
( 732 ) Sarutlan Kármelita Nővérek, Magyarszék (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Csokoládé; csokoládé alapú diófélék; édességek karácsonyfák díszítéséhez; fűszerek; ízesítők;

fűszernövények; fűszeres készítmények ételekhez; ízesítők ételekhez; ízesítők italokhoz, süteményekhez.
( 111 ) 233.997
( 151 ) 2021.03.31.
( 210 ) M 20 02475
( 220 ) 2020.08.19.
( 732 ) Dienes Balázs, Tiszafüred (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Rózsa101
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Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

( 111 ) 234.012
( 151 ) 2021.04.08.
( 210 ) M 20 02438
( 220 ) 2020.08.18.
( 732 ) Vályi-Tóth Ilona Anna, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Jógaoktatás; jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatás.

( 111 ) 234.013
( 151 ) 2021.04.08.
( 210 ) M 20 02529
( 220 ) 2020.08.27.
( 732 ) Boros Gyula, Budakeszi (HU)
Boros-Uri Viktória, Budakeszi (HU)
( 541 ) CARP DINASTY
( 511 ) 25
28

Horgász ruházat.
Horgászcsalik, horgászfelszerelések.

( 111 ) 234.014
( 151 ) 2021.04.08.
( 210 ) M 20 02437
( 220 ) 2020.08.18.
( 732 ) Content Factory Kft., Esztergom (HU)
( 740 ) Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

[oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;
arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos
iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene
szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási
célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések
szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató
vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;
filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;
filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési
célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése;
golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki
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szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási
szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi
szolgáltatások nyújtása; jegyirodái szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása, kalligráfiái [szépírási]
szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how
átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt
ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése, múzeumi szolgáltatások
[bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek
publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási
vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási
tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése;
rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos
igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése;
show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;
sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;
sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások
[fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;
szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási
információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós
szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; tornatanítás; tördelési
szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; vallásoktatás; varieté-előadások
bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;
videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok
vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;
világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok
szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 111 ) 234.015
( 151 ) 2021.04.08.
( 210 ) M 20 02259
( 220 ) 2020.08.03.
( 732 ) Modern Hostel Property Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fridman Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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( 111 ) 234.016
( 151 ) 2021.04.08.
( 210 ) M 20 02261
( 220 ) 2020.08.03.
( 732 ) Vass Henrietta, Tahitótfalu (HU)
( 546 )
( 511 ) 18

Bőrből készült termékek; szíjak bőrből; bőrből készült: táskák, övtáska, bevásárló táskák, ridikülök,

pénztárcák, bankkártya tartók, kártyatartók, hitelkártya tartó tárcák, apró pénz tartók, dobozok, aktatáskák, kézi
táskák, kulcstartó; bőrből készült tárcák, övhöz erősíthető pénztárca; bőrből készült bőrönd.
25

Bőrövek; bőrből készült ruhák; bőrből készült ruházati kiegészítők; bőr cipők, bőrből készült saruk; bőrből

készült fejfedők; bőrből készült kesztyűk; bőrből készült motoros ruházat.
( 111 ) 234.017
( 151 ) 2021.04.08.
( 210 ) M 20 02422
( 220 ) 2020.08.16.
( 732 ) ENGROUP Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)
( 541 ) ingatlanműhely
( 511 ) 36

Ingatlan adminisztráció; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos

szolgáltatások [pénzügyi szolgáltatások]; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési
szolgáltatások; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására;
ingatlanmenedzsment; ingatlannal és telekkel kapcsolatos ingatlanügyi tájékoztatás; ingatlannal kapcsolatos
szaktanácsadás; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlanok bérbeadása; ingatlanok kezelése és
értékbecslése; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási
szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos számítógépesített információs szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos
pénzügyi brókeri szolgáltatások; ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanszerzéshez kapcsolódó
kutatási szolgáltatások; ingatlantanácsadás; ingatlanügyletek; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés;
ingatlanügynöki tevékenység; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek; ingatlanügynökségek szolgáltatásai;
ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával kapcsolatosan.
( 111 ) 234.018
( 151 ) 2021.04.08.
( 210 ) M 20 02258
( 220 ) 2020.08.03.
( 732 ) Magyar Optikus Ipartestület, Budapest (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, Patinorg Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi vagy reklám célú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklám célú vásárok szervezése;

árubemutatás; áruminták terjesztése; reklámozás; reklámanyagok terjesztése; eladási propaganda (mások
számára); hirdetési oldalak készítése; hirdetési helyek kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton, rádiós- és televíziós reklámozás; gazdasági előrejelzések; piaci tanulmányok; piackutatás; adatgyűjtés
kereskedelmi ügyletekről; kereskedelmi információs ügynökségek; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; beszerzői
szolgáltatások; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; üzletszervezési tanácsadás; közönségszolgálat
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; üzleti értékelések;
üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti tájékoztatás;
információnyújtás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;
üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.
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( 111 ) 234.019
( 151 ) 2021.04.08.
( 210 ) M 20 02782
( 220 ) 2020.09.18.
( 732 ) Shantou S.E.Z. Ye Sheng Garment Co., Ltd., Shantou, Guangdong (CN)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Bőrruházat; női testre simuló ruhák; női ruházat; nadrágok; ingek; széldzsekik (ruházat); fehérnemű;

ruházati cikkek.
( 111 ) 234.023
( 151 ) 2021.04.09.
( 210 ) M 20 02425
( 220 ) 2020.08.17.
( 732 ) Osváth Tibor, Dunaharaszti (HU)
( 740 ) Dr. Kéri-Dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 234.024
( 151 ) 2021.04.09.
( 210 ) M 20 02420
( 220 ) 2020.08.16.
( 732 ) Barta Marianna, Vésztő (HU)
( 541 ) bamanna
( 511 ) 25

Alakformáló alsónemű; alsóingek kimonókhoz [koshimaki]; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid;

alsóruházat, fehérneműk; bikinik; bodyk [alsóruházat]; bugyik; fehérnemű; fehérnemű kismamáknak; francia
bugyik; funkcionális fehérnemű; fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőruhák, fürdődresszek;
fűzők [alsónemű]; fűzők [alsóneműk, fűzőáruk]; hálóingek; hálóingek, babydollok; hálóköntösök, pongyolák;
hálóruhák; hálóruhák, alváshoz használt ruhák; hálóruhák kismamáknak; hosszú szárú bugyik; hosszú kimonók
(nagagi); hosszúszárú alsóneműk; kimonók; kombinék; kombinék [alsónemű]; kombinék, hálóingek [chemise];
köntösök, pongyolák; melltartók; merevítő nélküli melltartók; míderek; női alsóruházat, fehérnemű; női alsó; női
fürdőruhák; öntapadós melltartók; pánt nélküli melltartók; pizsama; pizsamaalsók; pizsamák; tangák; trikó
[alsónemű], kombiné; úszódressz, fürdőruha.
( 111 ) 234.025
( 151 ) 2021.04.09.
( 210 ) M 20 02257
( 220 ) 2020.08.02.
( 732 ) Discovery Bliss Kft., Csömör (HU)
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( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

( 111 ) 234.026
( 151 ) 2021.04.09.
( 210 ) M 20 02428
( 220 ) 2020.08.17.
( 732 ) Furka Beáta, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási célokból; idegenvezetős túrák levezetése;

nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 234.027
( 151 ) 2021.04.09.
( 210 ) M 20 02256
( 220 ) 2020.08.02.
( 732 ) Discovery Bliss Kft., Csömör (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Szakmai képzés.

( 111 ) 234.028
( 151 ) 2021.04.09.
( 210 ) M 20 02424
( 220 ) 2020.08.17.
( 732 ) Burján Péter, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 19

Ajtók, nem fémből; ajtókeretek, ajtótokok nem fémből; átlátszó nemfém ajtók épületekhez; átlátszó üveg

építési célokra; átlátszó üvegajtók épületekhez; biztonsági üveg; biztonsági üveg építéshez; edzett üveg építési
célokra; dupla üvegezésű egységek, nem fémből; elválasztó ajtók nem fémből; építéshez használt biztonsági
üveg; építéshez használt üveglapok; építési üveg; hőszigetelő tulajdonságú, redőny rendszerű kapuk, ajtók
[nemfém]; hőszigetelő üveg építési használatra; hővédő üveg építési célokra; hővisszaverő üveg építési célokra;
kettős üvegezésű, hermetikusan lezárt egységek (nem fémből); közönséges síküveg építéshez; külső ajtók nem
fémből; laminált építési üveg, beépített elektromos vezetékkel; nem fém harmonikaajtók; nem fémből készült
külső árnyékolók; nemfém tetővilágító ablakok épületekhez; síküveg építési célra; szigetelőüveg; színezett
ablaküveg; tolóajtók, nem fémből; üvegablakok; üvegajtók; üvegajtók épületekhez; üvegfal; üveglapok,
síküvegek épületekhez; üvegpanelek; üvegpanelek ajtókhoz.
( 111 ) 234.029
( 151 ) 2021.04.09.
( 210 ) M 20 02255
M1000
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( 220 ) 2020.08.01.
( 732 ) Zentai Katalin Ildikó, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; folyóiratok és könyvek megjelentetése

elektronikus formában; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák és szemináriumok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; oktatás és tanítás; elektronikus publikációk biztosítása; online, nem
letölthető videók biztosítása; képzési szemináriumok lebonyolítása; on-line képzések biztosítása; tanfolyamok
szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 234.030
( 151 ) 2021.04.09.
( 210 ) M 20 02421
( 220 ) 2020.08.16.
( 732 ) ENGROUP Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek

értékesítésére és bérbeadására; ingatlanmenedzsment; ingatlannal és telekkel kapcsolatos ingatlanügyi
tájékoztatás; ingatlannal kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások;
ingatlanok bérbeadása; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanok kiválasztása és megvásárlása [mások
megbízásából]; ingatlanok osztott tulajdonának ügyintézése; ingatlanok vásárlásával kapcsolatos szaktanácsadás;
ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanokkal
kapcsolatos számítógépesített információs szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi brókeri
szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése; ingatlanokra vonatkozó záloghitel szolgáltatások;
ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanszerzéshez kapcsolódó kutatási szolgáltatások;
ingatlantanácsadás.
( 111 ) 234.031
( 151 ) 2021.04.09.
( 210 ) M 20 02426
( 220 ) 2020.08.17.
( 732 ) Boutique Hotel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; üdülési

szállás biztosítása; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szállásfoglalás;
szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai
férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül;
szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szobafoglalás.
M1001

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 234.032
( 151 ) 2021.04.09.
( 210 ) M 20 02430
( 220 ) 2020.08.17.
( 732 ) K&V Green Flowers Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Jaczó Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Applikációs szoftver; együttműködési szoftverplatformok [szoftverek]; együttműködési menedzsment

szoftverplatformok; letölthető szoftveralkalmazások; mobil alkalmazások; mobiltelefonos szoftveralkalmazások;
okostelefonokhoz való letölthető szoftveralkalmazások; e-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek; online áruház
üzemeltetésére szolgáló szoftverek; számítógépes e-kereskedelmi szoftver; ellátásilánc-menedzsment szoftverek;
foglalási rendszerek szoftverei; kézi mobil digitális elektronikus eszközökhöz és más fogyasztói elektronikákhoz
használt számítógépes szoftverek; letölthető szoftverek; mobil szoftverek; mobiltelefon-szoftverek; szoftverek és
alkalmazások mobil eszközökhöz; számítógépes szoftverek; szoftverek okostelefonokhoz; számítógépes
szoftverplatformok; szoftverek; webalkalmazás- és szerverszoftverek; szoftverek online ügyletek közvetítéséhez.
43

Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

italszolgáltatás].
( 111 ) 234.033
( 151 ) 2021.04.09.
( 210 ) M 20 02616
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) Vadnyugati Táncosok Egyesülete, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Szórakoztató célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztató vetélkedők

szervezése; szórakoztató sportszolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások sportesemények formájában; oktatási
szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek számára, iskolaidő utáni foglalkoztató központokban; élő
szórakoztató előadások bemutatása; élő szórakoztató események rendezése; élő szórakoztató események
bemutatása; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; élő
szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; aerobik- és tánctermek [létesítmények]; élő
táncbemutatók; élő táncelőadások bemutatása; szórakoztatás élő táncelőadások formájában; szórakoztatás
táncelőadások formájában; szórakoztató show-k készítése táncosok részvételével; táncbemutatók szervezése;
tánccal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tánciskolák; táncklub szolgáltatások; tánclétesítmények biztosítása;
táncoktatás biztosítása; táncoktatás felnőtteknek; táncoktatás gyerekeknek; táncoktatás nyújtása; táncos
bemutatók szervezése; táncos előadások bemutatása; táncos események szervezése; táncos rendezvények; táncos
rendezvények szervezése; táncstúdiók; táncterem, táncparkett biztosítása; tánctermek rendelkezésre bocsátása;
tánctermi szolgáltatások; táncversenyek szervezése; tánctermek üzemeltetése.
( 111 ) 234.034
( 151 ) 2021.04.12.
( 210 ) M 20 02218
( 220 ) 2020.07.30.
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( 732 ) CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., Oborniki (PL)

( 740 ) Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok.

( 111 ) 234.037
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02381
( 220 ) 2020.08.12.
( 732 ) Tolnagro Kft, Szekszárd (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Állatgyógyászati készítmény; fülvédő ápolószer (külsőleg) kutyák számára.

( 111 ) 234.038
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02985
( 220 ) 2020.10.06.
( 732 ) 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.
( 111 ) 234.039
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02990
( 220 ) 2020.10.06.
( 732 ) Boros Hédi, Gödöllő (HU)
( 546 )

( 511 ) 28

Sporteszközök, lovasfelszerelések, lovaspálya tartozékok.

( 111 ) 234.040
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02809
( 220 ) 2020.09.22.
( 732 ) KÉK Adatforrás Bt., Budapest (HU)
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( 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.
42

Adatbázis frissítése; adatbázis karbantartás; WEB oldal frissítése; szoftveradatbázisok frissítése és

fejlesztése, egyéni és társas vállalkozások működési szabályzatának elektronikus adatbázis frissítése és
fejlesztése.
( 111 ) 234.041
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 03001
( 220 ) 2020.10.07.
( 732 ) MVM Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Powered by MVM
( 511 ) 4

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
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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.
( 111 ) 234.042
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02827
( 220 ) 2020.09.23.
( 732 ) 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.
( 111 ) 234.043
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02984
( 220 ) 2020.10.06.
( 732 ) 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.
( 111 ) 234.044
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02989
( 220 ) 2020.10.06.
( 732 ) Pannon Egyetem, Veszprém (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 234.045
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02811
( 220 ) 2020.09.22.
( 732 ) Wang Yi Min, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Kiskereskedelmi szolgáltatások.

( 111 ) 234.049
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02997
( 220 ) 2020.10.07.
( 732 ) MetLife Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Szakmai képzés.

( 111 ) 234.050
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 01037
( 220 ) 2020.04.15.
( 732 ) 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.
( 111 ) 234.051
( 151 ) 2021.04.14.
( 210 ) M 20 02635
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( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) 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
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];
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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.
( 111 ) 234.052
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02995
( 220 ) 2020.10.07.
( 732 ) 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.
( 111 ) 234.053
( 151 ) 2021.04.14.
( 210 ) M 20 03169
( 220 ) 2020.10.22.
( 732 ) 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,
vezeték nélküli hálózatokat és gatewayeket tartalmazó mobil számítógépes és operációs platformok;
számítógépes hardverek és szoftverek vezeték nélküli hozzáférési pontok kezeléséhez; számítógépes hardverek
vezeték 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,
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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,
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 hálózatok kezelésére, adatbiztonság biztosítására, hálózathasználati teljesítmény mérésére,
illetve az ügyféltevékenységi adatok gyűjtésére és elemzésére használt üzleti és hálózatanalitikai szoftverekre
vonatkozóan.
( 111 ) 234.054
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02986
( 220 ) 2020.10.06.
( 732 ) FÉLPÉNZES 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Vígvári Katalin, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 25

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

munkaruházati cikkek.
( 111 ) 234.055
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02988
( 220 ) 2020.10.06.
( 732 ) 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.

( 111 ) 234.056
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02634
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

Sonka.

( 111 ) 234.057
( 151 ) 2021.04.14.
( 210 ) M 20 02633
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) ICO Zrt., Pomáz (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ICO
( 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
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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.
( 111 ) 234.058
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02987
( 220 ) 2020.10.06.
( 732 ) Fejes Sándor Zoltán, Balatonederics (HU)
( 541 ) Sárkány
( 511 ) 33

Gin; borok; kevert alkoholos italok, nem söralapú.

( 111 ) 234.059
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 03003
( 220 ) 2020.10.07.
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( 732 ) Százvilág Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

kereskedelmi ügyletek tárgyalása; kereskedelmi vállalkozások üzletvezetési adminisztrációja; irodai
tevékenységek szolgáltatásai.
( 111 ) 234.060
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02996
( 220 ) 2020.10.07.
( 732 ) 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].

( 111 ) 234.062
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 03008
( 220 ) 2020.10.08.
( 732 ) 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.

( 111 ) 234.063
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 03168
( 220 ) 2020.10.22.
( 732 ) 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.
( 111 ) 234.064
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 01200
( 220 ) 2020.05.04.
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( 732 ) AKRIL BÚTOR KFT., Győr (HU)

( 740 ) dr. Kiss-Kovács Orsolya, Győr
( 541 ) Álmaid akrilba foglalva
( 511 ) 20

Bútorok, tükrök, keretek.

( 111 ) 234.082
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02758
( 220 ) 2020.09.16.
( 732 ) Euromedic-Pharma Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz

kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing szolgáltatások;
online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; célzott marketing, értékesítési promóciós szolgáltatások;
hirdetési- és reklámszolgáltatások, reklámanyagok (prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;
reklámterjesztés; beszerzői szolgáltatások.
( 111 ) 234.083
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02544
( 220 ) 2020.08.28.
( 732 ) Dr. Tóth György, Üröm (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 40
44

Fogtechnikusi szolgáltatások.
Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fogorvosi ellátás; fogorvosi szolgáltatások; fogorvosi

szűrővizsgálatok.
( 111 ) 234.084
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02545
( 220 ) 2020.08.28.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) ELIOTENDER
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 111 ) 234.085
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( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02546
( 220 ) 2020.08.28.
( 732 ) SINOPHARM FORTUNE INTERNATIONAL TRADING CORP., BEIJING (CN)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Előretöltött fecskendők gyógyászati használatra; antibakteriális kézmosók; diagnosztikai készítmények;

lakmuszpapírok orvosi célokra; fertőtlenítőszerek; gyógyhatású kenőcsök; vegyi készítmények orvosi,
gyógyászati célokra; vér orvosi, gyógyászati célokra; radioaktív anyagok gyógyászati használatra; közegek
baktériumtenyészethez; menstruációs betétek; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek;
kötszerek; vatta gyógyászati célokra; orvosi kötszerek; ragasztószalagok, ragtapaszok orvosi és gyógyászati
célokra; vattapálcikák gyógyászati célokra; elsősegély dobozok, feltöltve; vattabélés gyógyászati célokra;
szemtapaszok gyógyászati célokra; fertőtlenítő kendők; fogászati csiszolószerek; gumi fogászati használatra;
mintázó viasz fogászati használatra; fogtömő anyagok; fogászati viasz; fogászati masztixok; fogsorragasztók;
nemesfém ötvözetek fogászati célokra; porcelán fogászati protézisekhez.
10

Tűk orvosi használatra; katéterek; kanülök; dréncsövek gyógyászati használatra; orvosi pumpák;

vérnyomásmérő készülékek; lélegeztető készülékek mesterséges lélegeztetéshez; sztetoszkópok; fecskendők
gyógyászati használatra; hőmérők gyógyászati célokra; dialízis készülékek; orvosi vezetődrótok, hullámvezetők;
stentek; vércukorszint-mérők; hemosztatikus varróeszközök; vérátömlesztő berendezések; elektródák gyógyászati
használatra; kesztyűk gyógyászati használatra; steril sebészeti lepedők; speciális műtőruházat; gyógyászati célú
egészségügyi maszkok; óvszerek; rugalmas kötszerek; ortopédiai cikkek; gipszkötések, kötszerek ortopédiai
célokra; járókeret mozgássérültek számára; a mozgást segítő kerekes járóeszközök; járóbotok gyógyászati
célokra; sebészeti fonalak, cérnák; varratanyagok.
( 111 ) 234.086
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02547
( 220 ) 2020.08.30.
( 732 ) PROSEC Biztonságtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Séllei Márton, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
45

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.

( 111 ) 234.087
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02548
( 220 ) 2020.08.30.
( 732 ) PROSEC Biztonságtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Séllei Márton, Budapest
( 546 )
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

Biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.

( 111 ) 234.088
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02553
( 220 ) 2020.08.31.
( 732 ) Creative City Group Kft., Budaörs (HU)
( 541 ) zamnia
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 234.090
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02725
( 220 ) 2020.09.11.
( 732 ) Sole-Utions Kft., Székesfehérvár (HU)
( 541 ) Arctic Sparkle
( 511 ) 17

Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas
csövek és tömlők, nem fémből.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 234.092
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02747
( 220 ) 2020.09.15.
( 732 ) Pál László, Szekszárd (HU)
( 740 ) Dr. Galiger Lajos, Szekszárd
( 541 ) borpad
( 511 ) 20

Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.
( 111 ) 234.093
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02752
( 220 ) 2020.09.16.
( 732 ) Francia Tacos Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Tihanyi Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 234.094
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02570
( 220 ) 2020.09.01.
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( 732 ) Tolnagro Kft, Szekszárd (HU)

( 546 )
( 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.
( 111 ) 234.096
( 151 ) 2021.04.14.
( 210 ) M 20 02746
( 220 ) 2020.09.15.
( 732 ) Innovation R.E.A. Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Lenkei Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

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

( 111 ) 234.097
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02560
( 220 ) 2020.08.31.
( 732 ) AVALON PARK Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 546 )

( 511 ) 18

Vállon átvethető táskák; sportruházathoz használt táskák; táskák sportruházathoz; táskák, kézitáskák;

hordozótokok, táskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak.
21

Mixerpalackok (üres); kézi keverőpalackok [koktél shaker]; mixerek [nem elektromos].

25

Alakformáló ruhák; alakformáló alsónemű; alsóingek, trikók; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid;

alsórészek [ruházat]; atlétikai ruházat; biciklisnadrágok; bodyk [ruházat]; csípőszorítók; csukló szalagok; dzsekik;
edzőnadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; egyrészes
ruhák; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőköpenyek, esőkabátok; fehérnemű; fejpánt, izzadás felfogására;
felsőruházat; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; funkcionális fehérnemű; fürdőköpenyek, fürdőköntösök;
fürdőnadrágok, úszónadrágok; futómezek; futónadrágok; futótrikók; fűzők [alsóneműk, fűzőáruk];
gyermekruházat; harisnyanadrágok; időjárásálló felsőruházat; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó
zoknik; izzadtság felszívó csuklópántok; izzadtságszívó alsóneműk; izzadságfelszívó harisnyák; izzadásgátló
zoknik; jógafelsők; jóganadrágok; jógazoknik; jógapólók; kapucnis felsők; karcsúsító anyagokat tartalmazó
ruházat; kerékpáros felsőruházat; kerékpáros nadrágok; kerékpáros ruházat; kombinék; legging nadrágok,
cicanadrágok; lányka felsőruházat; lányka ruhák; melegítőfelsők; melegítőnadrágok; melegítőalsók; melltartók;
merevítő nélküli melltartók; nadrágok; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; nedvességfelszívó sportingek;
nedvességfelszívó sportnadrágok; nedvességfelszívó sportmelltartók; női alsóruházat, fehérnemű; női
felsőruházat; női fürdőruhák; pólók; rövidnadrágok, shortok; ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; ruházat
kerékpárosoknak; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára; szabadidőruházat; sport felsők, topok;
sportmelltartók; sportnadrágok; sportruházat; sportzokni; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidős nadrágok;
szabadidő együttesek [ruházat]; tánchoz való öltözékek; torna- és balettruhák; tornanadrágok; topok [ruházati
cikkek]; testharisnyák; tréningalsók; tréningruha felsők, melegítőfelsők; sapkák; sport sapkák és baseball sapkák.
28

Sportcikkek; sportcikkek hordozására alkalmas táskák; edző felszerelések sportoláshoz; torna- és
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sporttermékek; sportfelszerelés.

41

Fitnesztanácsadás; fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok szolgáltatásai; fitneszórák vezetése;

fitneszoktatás, útmutatás; fitnesz klub szolgáltatások; egészség- és fitnesztréning; fitnesz- és edzőlétesítmények
biztosítása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; személyi edzőszolgáltatások [fitnesz edzés]; formában
tartó sporttevékenységek oktatása, fitneszoktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitneszedzési
szolgáltatások; sport és fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; fitnesztréninggel kapcsolatos információk
rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; fitneszedzéssel kapcsolatos információk biztosítása
honlapokon; oktató jellegű egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; súlyzós edzés oktatása;
súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; csoportos edzés oktatása; sportoktatás; sportoktatás, edzés
és irányítás; testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; sportszolgáltatások; sportedzői
tevékenység; sportpályák bérbeadása; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények
megszervezése; sportesemények megrendezése; sport edzőtábori szolgáltatások; sportklubszolgáltatások;
edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; élő sportesemények lebonyolítása; közösségi sportrendezvények
szervezése; sportfelszerelések- és eszközök bérbeadása; létesítmények biztosítása sport rekreációs
tevékenységekhez; létesítmények biztosítása sportklubok részére; online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás
területén; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások;
testedzési, testnevelési szolgáltatások; aerobik tanfolyamok; coaching [tréning]; köredzések tartása; ökölvívó
mérkőzések szervezése; uszodai létesítmények; versenyszervezés.
43

Kantinok, büfék, étkezdék; étel- és italellátás; ételek és italok felszolgálása; étel-, italszállítás szervezése

születésnapi bulik számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; elvitelre készített ételekkel és
italokkal kapcsolatos szolgáltatások.
44

Szépségápolás; szépségápolási tanácsadás; lábak szépségápolása; szépségápolási kezelések; szépségápolás

emberek részére; szépségápolással kapcsolatos tanácsadás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; tanácsadás
a szépségápolással kapcsolatban; emberi higiéniai és szépségápolási berendezések bérbeadása; masszázs;
masszázsszolgáltatások; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; orvosi szolgáltatások; regeneráló orvosi
szolgáltatások; orvosi tanácsadás; orvosi konzultáció; orvosi tanácsadási szolgáltatások; orvosi tanácsadás
súlycsökkenés területén; szolárium szolgáltatások; szoláriumlétesítmények biztosítása; barnító szalon és
szolárium által nyújtott szolgáltatások; szaunaszolgáltatások; szaunák üzemeltetése; infravörös
szaunaszolgáltatások; szauna felszerelések biztosításával kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 234.098
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02564
( 220 ) 2020.08.31.
( 732 ) Kozári Beáta, Badacsonytomaj (HU)
( 740 ) dr. Féner Viktor Tamás, Budapest
( 541 ) BELLA
( 511 ) 43

Időleges szállásadás.

( 111 ) 234.099
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02571
( 220 ) 2020.09.01.
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )
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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.
( 111 ) 234.100
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02561
( 220 ) 2020.08.31.
( 732 ) AVALON PARK Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Jámbor Tóth Kolláth Ügyvédi iroda, Miskolc
( 541 ) M1 Fitness
( 511 ) 18

Táskák, kézitáskák; táskák sportruházathoz; hordozótokok, táskák; vállon átvethető táskák; sportruházathoz

használt táskák; hátizsák, hátitáska.
21

Mixerpalackok (üres); kézi keverőpalackok [koktél shaker].

25

Alakformáló ruhák; alakformáló alsónemű; alsóingek, trikók; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid;

alsórészek [ruházat]; atlétikai ruházat; biciklisnadrágok; bodyk [ruházat]; csípőszorítók; csuklószalagok; dzsekik;
edzőnadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; egyberészes fürdőruhák [hurkolt/ kötöttáruk]; egyrészes
ruhák; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőköpenyek, esőkabátok; fehérnemű; fejpánt, izzadás felfogására;
felsőruházat; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; funkcionális fehérnemű; fürdőköpenyek, fürdőköntösök;
fürdőnadrágok, úszónadrágok; futómezek; futónadrágok; futótrikók; fűzők [alsóneműk, fűzőáruk];
gyermekruházat; harisnyanadrágok; időjárásálló felsőruházat; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó
zoknik; izzadtság felszívó csuklópántok; izzadságfelszívó harisnyák; izzadtságszívó alsóneműk; izzadásgátló
zoknik; jógafelsők; jóganadrágok; jógapólók; jógazoknik; kapucnis felsők; karcsúsító anyagokat tartalmazó
ruházat; kerékpáros felsőruházat; kerékpáros nadrágok; kerékpáros ruházat; kombinék; legging nadrágok,
cicanadrágok; lányka felsőruházat; lányka ruhák; melegítőfelsők; melegítőnadrágok, tréningnadrágok;
melegítőalsók; melltartók; merevítő nélküli melltartók; nadrágok; nedvességfelszívó sportingek;
nedvességfelszívó sportmelltartók; nedvességfelszívó sportnadrágok; női alsóruházat, fehérnemű; női
felsőruházat; női fürdőruhák; pólók; rövidnadrágok, shortok; ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; ruházat
kerékpárosoknak; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára; sport felsők, topok; sportmelltartók;
sportnadrágok; sportruházat; sportzokni; szabadidő együttesek [ruházat]; szabadidőruházat; szabadidőfelsők,
melegítőfelsők; szabadidős nadrágok; tánchoz való öltözékek; torna- és balettruhák; tornanadrágok; topok
[ruházati cikkek]; testharisnyák; tréningalsók; tréningruha felsők, melegítőfelsők; sapkák; sportsapkák és
baseballsapkák.
28

Sportcikkek; sportcikkek és felszerelések; edzőfelszerelések sportoláshoz; torna- és sporttermékek;

sportfelszerelés.
41

Fitnesztanácsadás; fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok szolgáltatásai; fitneszórák vezetése;

fitneszoktatás, útmutatás; fitnesz klub-szolgáltatások; sport és fitnesz; egészség- és fitnesztréning; sport- és
fitneszszolgáltatások; fitnesz- és edzőlétesítmények biztosítása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások;
egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; személyi edzőszolgáltatások [fitneszedzés]; fitneszedzéssel
kapcsolatos információk biztosítása honlapokon; formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitneszoktatás;
oktató jellegű egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; fitnesztréninggel kapcsolatos
információk rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; súlyzós edzés oktatása; csoportos edzés oktatása;
sportoktatás, edzés és irányítás; testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; fitness edzéssel
kapcsolatos konzultáció; sportszolgáltatások; sportedzői tevékenység; sportpályák bérbeadása; sportesemények és
sportversenyek szervezése; sportesemények megszervezése; sportversenyek rendezése; sport edzőtábori
szolgáltatások; sportklubszolgáltatások; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; élő sportesemények
lebonyolítása; közösségi sportrendezvények szervezése; sportfelszerelések és -eszközök bérbeadása;
létesítmények biztosítása sport rekreációs tevékenységekhez; létesítmények biztosítása sport klubok részére;
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online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások;

oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; testedzési, testnevelési szolgáltatások; aerobik tanfolyamok;
coaching [tréning]; köredzések tartása; ökölvívó mérkőzések szervezése; uszodai létesítmények;
versenyszervezés.
43

Kantinok, büfék, étkezdék; étel- és italellátás; ételek és italok felszolgálása; étel-, italszállítás szervezése

születésnapi bulik számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; elvitelre készített ételekkel és
italokkal kapcsolatos szolgáltatások.
44

Szépségápolás; szépségápolási tanácsadás; lábak szépségápolása; szépségápolási kezelések; szépségápolás

emberek részére; szépségápolással kapcsolatos tanácsadás; humán higiénia és szépségápolás; tanácsadás a
szépségápolással kapcsolatban; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; masszázs; masszázs
szolgáltatások; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; orvosi tanácsadás; orvosi szolgáltatások; orvosi
konzultáció; regeneráló orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadási szolgáltatások; orvosi tanácsadás súlycsökkenés
területén; szolárium szolgáltatások; szoláriumlétesítmények biztosítása; barnító szalon és szolárium által nyújtott
szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szaunák üzemeltetése; infravörös szaunaszolgáltatások; szaunafelszerelések
biztosításával kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 234.101
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02569
( 220 ) 2020.09.01.
( 732 ) Nagy Nándor, Pécs (HU)
( 740 ) Dr. Molnár Tamás, Pécs
( 541 ) desztillált íz
( 511 ) 33

Szeszes italok; digesztív [emésztést elősegítő] italok [szeszesitalok]; előre kikevert szeszesitalok; abszint;

aguardiente [cukornádból készült rövidital]; bourbon whiskey; brandy, borpárlat; calvados; cseresznyepálinka;
cseresznyés brandy; cukornádléből készült rum; desztillált röviditalok; digesztívek [likőrök és szeszes italok];
égetett szeszes italok; erjesztett szeszes ital; főzéshez használt brandy; gin; ginzeng likőr; grappa; gyógynövény
kivonatokat tartalmazó tonik likőr [homeishu]; gyógynövény kivonatokat tartalmazó japán likőr; hántolt árpa
likőr; iható szeszek; ízesített tonik likőrök; kanadai whisky; kevert whisky; malátawhisky; meggypálinka; rum;
skót whisky; snapsz; szeszesital-kivonatok; vitaminokkal dúsított rum; vodka; vörös ginzeng likőr; whisky.
( 111 ) 234.102
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02393
( 220 ) 2020.08.13.
( 732 ) László Pintér, Szolnok (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Tv műsorok készítése.

( 111 ) 234.104
( 151 ) 2021.04.14.
( 210 ) M 20 02576
( 220 ) 2020.09.01.
( 732 ) Dr. Oláh Gergely, Nagykovácsi (HU)
Dr. Heinrich Kevin, Miskolc (HU)
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( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 35

Reklámügynöki tevékenység; közönségszolgálati (PR) szolgáltatások; kommunikáció; médiareklám;

konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése; promóciós és reklámozási szolgáltatások; közönségszolgálati
(PR) konzultáció.
41

Partiszervezés; klubszolgáltatások; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális,

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; film-, video-, televízióműsor-gyártás; fényképészet; kulturális
események lebonyolítása.
( 111 ) 234.116
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03136
( 220 ) 2020.10.19.
( 732 ) 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.
( 111 ) 234.118
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 02945
( 220 ) 2020.10.02.
( 732 ) 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;
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.
( 111 ) 234.119
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03312
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( 220 ) 2020.11.04.
( 732 ) 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.

( 111 ) 234.120
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03313
( 220 ) 2020.11.04.
( 732 ) PepsiCo, Inc., New York (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita és dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) Lay's jobban ízlik vele a filmnézés
( 511 ) 29

Burgonya alapú rágcsálnivalók; burgonyachipsek; burgonyaszirmok.

( 111 ) 234.121
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 01810
( 220 ) 2020.06.24.
( 732 ) 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.

( 111 ) 234.122
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 02884
( 220 ) 2020.09.28.
( 732 ) Flexinnova Kft., Fót (HU)
( 541 ) griptop
( 511 ) 16

Műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

22

Zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához.

( 111 ) 234.126
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03309
( 220 ) 2020.11.04.
( 732 ) 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.

( 111 ) 234.127
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 02889
( 220 ) 2020.09.28.
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( 732 ) 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.
( 111 ) 234.128
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 02890
( 220 ) 2020.09.28.
( 732 ) Napcsillag Kft., Ajka (HU)
( 740 ) Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 234.129
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 02891
( 220 ) 2020.09.29.
( 732 ) 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.
( 111 ) 234.130
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03133
( 220 ) 2020.10.19.
( 732 ) "TARR" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szekszárd (HU)
( 740 ) Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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
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elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

fejlesztés.
( 111 ) 234.131
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03068
( 220 ) 2020.10.13.
( 732 ) 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.

( 111 ) 234.132
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03069
( 220 ) 2020.10.13.
( 732 ) 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.

( 111 ) 234.134
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03070
( 220 ) 2020.10.13.
( 732 ) Gem Home Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Judákné dr. Baranyi Katalin, Budapest
( 546 )

( 511 ) 8
21

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

villák kivételével.
( 111 ) 234.135
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03072
( 220 ) 2020.10.13.
( 732 ) Sweet Market Kft., Budapest XVIII. (HU)
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( 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.
( 111 ) 234.136
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03135
( 220 ) 2020.10.19.
( 732 ) 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];
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;
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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.
( 111 ) 234.139
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03125
( 220 ) 2020.10.16.
( 732 ) Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 234.145
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03532
( 220 ) 2020.11.19.
( 732 ) 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.
( 111 ) 234.147
( 151 ) 2021.04.16.
( 210 ) M 20 02604
( 220 ) 2020.09.02.
( 732 ) 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;
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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;
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
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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.
( 111 ) 234.148
( 151 ) 2021.04.16.
( 210 ) M 20 02606
( 220 ) 2020.09.02.
( 732 ) 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];
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,
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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; rádióés televízióprogram készítése; szabadidős szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő egyaránt;
vetélkedők, versenyek szervezése; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 234.149
( 151 ) 2021.04.16.
( 210 ) M 20 02607
( 220 ) 2020.09.02.
( 732 ) Lenti Város Önkormányzata, Lenti (HU)
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( 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,
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
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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.
( 111 ) 234.150
( 151 ) 2021.04.16.
( 210 ) M 20 02620
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) 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, 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
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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.
( 111 ) 234.151
( 151 ) 2021.04.16.
( 210 ) M 20 02621
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) 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
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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
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.
( 111 ) 234.152
( 151 ) 2021.04.16.
( 210 ) M 20 02622
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) Lenti Város Önkormányzata, Lenti (HU)
( 740 ) Dr. Szakály Zoltán, Zalaegerszeg
( 546 )
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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.
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
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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.
( 111 ) 234.157
( 151 ) 2021.04.20.
( 210 ) M 20 03083
( 220 ) 2020.10.13.
( 732 ) 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.

( 111 ) 234.158
( 151 ) 2021.04.20.
( 210 ) M 20 01274
( 220 ) 2020.05.12.
( 732 ) Új Ház Zrt., Tényő (HU)
( 541 ) Pöttöm Fürdő Program
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 234.159
( 151 ) 2021.04.20.
( 210 ) M 20 03079
( 220 ) 2020.10.14.
( 732 ) 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
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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.

( 111 ) 234.160
( 151 ) 2021.04.20.
( 210 ) M 20 03075
( 220 ) 2020.10.14.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 234.164
( 151 ) 2021.04.20.
( 210 ) M 19 03030
( 220 ) 2019.10.02.
( 732 ) UNILEVER IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Szappan; illatszer készítmények; esszenciális olajok; dezodorok és izzadásgátlók; hajápoló termékek;

hajszínezők, hajfestékek, hajöblítők, hajhullámosító készítmények, samponok, hajbalzsamok, hajsprayk, hajpor,
fodrászati szerek, hajlakkok, hajfények, hajhidratálók, hajra való folyadék, hajmegőrző kezelések, hajat szárító
kezelések, hajolajok, hajkrémek, fürdő és/vagy zuhanyozó készítmények, dezodorok, izzadásgátlók; nem
gyógyhatású piperecikkek; bőrápoló készítmények; kozmetikai szerek.
( 111 ) 234.165
( 151 ) 2021.04.20.
( 210 ) M 19 03031
( 220 ) 2019.10.02.
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Szappan; illatszer készítmények; esszenciális olajok; dezodorok és izzadásgátlók; hajápoló termékek;

hajszínezők, hajfestékek, hajöblítők, hajhullámosító készítmények, samponok, hajbalzsamok, hajsprayk, hajpor,
fodrászati szerek, hajlakkok, hajfények, hajhidratálók, hajra való folyadék, hajmegőrző kezelések, hajat szárító
kezelések, hajolajok, hajkrémek, fürdő és/vagy zuhanyozó készítmények, dezodorok, izzadásgátlók; nem
gyógyhatású piperecikkek; bőrápoló készítmények; kozmetikai szerek.
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( 111 ) 234.169
( 151 ) 2021.04.21.
( 210 ) M 19 01441
( 220 ) 2019.05.03.
( 732 ) 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.

( 111 ) 234.170
( 151 ) 2021.04.21.
( 210 ) M 20 02623
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) Coklán Mihály, Budapest (HU)
Coklán Brigitta Anita, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Seres Márta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

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.

A rovat 102 darab közlést tartalmaz.
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