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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 20 00657
( 220 ) 2020.03.02.
( 731 ) Csonka Enikő 50%, Szada (HU)
Varga Gergő 50%, Ebes (HU)
( 541 ) GastroHobbi
( 511 ) 16

Brosúrák, vékony fűzött könyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; folyóiratok; újságok.

21

Edények; konyhai edénykészletek; nyeles serpenyők; serpenyők sütéshez.

41

Elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; könyvkiadás;

videofilmezés; videofilmgyártás.
( 210 ) M 20 01478
( 220 ) 2020.05.28.
( 731 ) Első Magyar Közmű Audit Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Connect2Grid
( 511 ) 4

Megújuló energiaforrásokból nyert elektromos áram; nem megújuló energiaforrásokból nyert elektromos

áram.
( 210 ) M 20 02255
( 220 ) 2020.08.01.
( 731 ) 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; online képzések biztosítása; tanfolyamok
szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 20 02256
( 220 ) 2020.08.02.
( 731 ) Discovery Bliss Kft., Csömör (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Szakmai képzés.

( 210 ) M 20 02257
( 220 ) 2020.08.02.
( 731 ) Discovery Bliss Kft., Csömör (HU)
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( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

( 210 ) M 20 02258
( 220 ) 2020.08.03.
( 731 ) 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.
( 210 ) M 20 02259
( 220 ) 2020.08.03.
( 731 ) Modern Hostel Property Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fridman Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 02261
( 220 ) 2020.08.03.
( 731 ) 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.
( 210 ) M 20 02262
( 220 ) 2020.08.03.
( 731 ) Giorgifred Company, Wilmington, Delaware (US)
M2788
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( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 546 )

( 511 ) 29

Gomba-konzervek, üveges, fagyasztott, pácolt és savanyított gombák, gomba- és zöldségsaláták, fagyasztott

és panírozott zöldségek, fagyasztott és panírozott sajtok és szójababból készült tengeri étel-utánzatok.
( 210 ) M 20 02280
( 220 ) 2020.08.04.
( 731 ) Wolker Kft., Pécs (HU)
( 546 )
( 511 ) 6

Fellépők fémből; fém szobalétrák és létrák; fémlétrák; multifunkciós létrák fémből.

8

Kézi szerszámok; mezőgazdasági, kertészeti és tájrendező szerszámok; nyelek kézi szerszámokhoz.

9

Centiméterszalagok; colstokok, összecsukható vonalzók; derékszögű vonalzók méréshez.

( 210 ) M 20 02420
( 220 ) 2020.08.16.
( 731 ) 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.
( 210 ) M 20 02421
( 220 ) 2020.08.16.
( 731 ) 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.
( 210 ) M 20 02422
( 220 ) 2020.08.16.
M2789
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( 731 ) 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.
( 210 ) M 20 02424
( 220 ) 2020.08.17.
( 731 ) 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.
( 210 ) M 20 02425
( 220 ) 2020.08.17.
( 731 ) Osváth Tibor, Dunaharaszti (HU)
( 740 ) Dr. Kéri-Dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 02426
( 220 ) 2020.08.17.
( 731 ) Boutique Hotel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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.
( 210 ) M 20 02428
( 220 ) 2020.08.17.
( 731 ) 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.
( 210 ) M 20 02430
( 220 ) 2020.08.17.
( 731 ) K&V Green Flowers Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Jaczó Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Applikációs szoftver; együttműködési szoftver platformok [szoftverek]; együttműködési menedzsment

szoftver platformok; 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].
( 210 ) M 20 02437
( 220 ) 2020.08.18.
( 731 ) Content Factory Kft., Esztergom (HU)
( 740 ) Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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
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
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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.
( 210 ) M 20 02438
( 220 ) 2020.08.18.
( 731 ) Vályi-Tóth Ilona Anna, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Jógaoktatás; jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatás.

( 210 ) M 20 02452
( 220 ) 2020.08.18.
( 731 ) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Sibiu (RO)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TORKOS PAPA
( 511 ) 29

Hús, hal, baromfi és vad; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főtt gyümölcs és zöldség; zselék,

lekvárok, kompótok; tojás; tej, sajt, vaj, joghurt és más tejtermékek; olajok és zsírok élelmiszerhez, beleértve a
májat, a májpépet és a máj pástétomot, húst, konzerveket, húskonzerveket, tartósított húsokat,
zöldségkonzerveket, tartósított zöldségeket, szalonnát; vadhús, nem élő; humusz [csicseriborsó paszta]; sózott
hús; kolbászok; levesek; szója piték/sütemények; pacal; növényi saláták; főtt zöldségek.
( 210 ) M 20 02544
( 220 ) 2020.08.28.
( 731 ) 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.
( 210 ) M 20 02545
( 220 ) 2020.08.28.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) ELIOTENDER
( 511 ) 3

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 20 02546
( 220 ) 2020.08.28.
( 731 ) 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.
( 210 ) M 20 02547
( 220 ) 2020.08.30.
( 731 ) 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.

( 210 ) M 20 02548
( 220 ) 2020.08.30.
( 731 ) 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.
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( 210 ) M 20 02553
( 220 ) 2020.08.31.
( 731 ) Creative City Group Kft., Budaörs (HU)
( 541 ) zamnia
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 02616
( 220 ) 2020.09.03.
( 731 ) 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.
( 210 ) M 20 02625
( 220 ) 2020.09.03.
( 731 ) Diósgyőr Marketing Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Csányi & Zala Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DVTK
( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.
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.
24

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

( 210 ) M 20 02626
( 220 ) 2020.09.03.
( 731 ) Diósgyőr Marketing Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Csányi & Zala Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DVTK 1910
( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.
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;
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takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

porcelán- és fajanszáruk.
24

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

( 210 ) M 20 02643
( 220 ) 2020.09.04.
( 731 ) Mezinox-Metal Kft., Helvécia (HU)
( 546 )

( 511 ) 20

Alumínium kerti bútorok; fából készült kerti bútorok; fém kerti bútorok; kerti bútorok; műanyag kerti

bútorok.
( 210 ) M 20 02724
( 220 ) 2020.09.11.
( 731 ) Sole-Utions Kft., Székesfehérvár (HU)
( 541 ) norsgud
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 20 02725
( 220 ) 2020.09.11.
( 731 ) 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.

( 210 ) M 20 02727
( 220 ) 2020.09.11.
( 731 ) Agronauta Kft., Sóskút (HU)
( 541 ) SulfoMax
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló
készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;
komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 20 02732
( 220 ) 2020.09.14.
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( 731 ) Csik Bertalan Gábor, Balatonföldvár (HU)

( 740 ) Lenkei Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

( 210 ) M 20 02734
( 220 ) 2020.09.14.
( 731 ) OPTEN Informatikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

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

( 210 ) M 20 02735
( 220 ) 2020.09.15.
( 731 ) Grabowski Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

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

( 210 ) M 20 02736
( 220 ) 2020.09.15.
( 731 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EXOTERFYN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

( 210 ) M 20 02782
( 220 ) 2020.09.18.
( 731 ) 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.
( 210 ) M 20 02810
( 220 ) 2020.09.22.
( 731 ) dr. Hutás István, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 3
5

Kozmetikumok, kozmetikai krémek, kozmetikai szerek.
Masszázsgélek és masszázskrémek gyógyászati használatra.

( 210 ) M 20 02813
( 220 ) 2020.09.22.
( 731 ) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Nadrágpelenkák babáknak, pelenkanadrágok babáknak; szobatisztaságra szoktató pelenkanadrágok.

( 210 ) M 20 02826
( 220 ) 2020.09.23.
( 731 ) Hete Kálmán, Nyíregyháza (HU)
( 541 ) Rajál Birs
( 511 ) 32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 20 03344
( 220 ) 2020.11.06.
( 731 ) Mansion Danube Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ARZ Restaurant
( 511 ) 43

Vendéglátás; éttermi szolgáltatások.

( 210 ) M 20 03345
( 220 ) 2020.11.06.
( 731 ) Mansion Danube Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ARZ Corso Restaurant
( 511 ) 43

Éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

A rovat 44 darab közlést tartalmaz.
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