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 ( 111 )  215.115

 ( 151 )  2015.03.16.

 ( 210 )  M 14 03676

 ( 220 )  2014.12.03.

 ( 732 )  Kakukkia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Czeglédy Csaba, Dr. Czeglédy Ügyvédi Iroda, Szombathely

 ( 541 )  fürdősüti

 ( 511 )  3    Kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai szerek; szappanok.

 ( 111 )  215.116

 ( 151 )  2015.03.16.

 ( 210 )  M 14 03923

 ( 220 )  2014.12.30.

 ( 732 )  dr. Gyovai Viola 35%, Kecskemét (HU)

 dr. Kalmár Zoltán 35%, Kecskemét (HU)

 dr. Pölös Csaba 30%, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Szőnyi Viktor, dr. Szőnyi Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BIOGEE

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyiáru); arc-, test-, haj- és szájápoló kozmetikumok.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

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

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

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

jegyzékében szereplővalamennyi áru); zöldség-, gyógynövény-, gomba-kivonatok; gyógynövény-, zöldség,

 gomba-szárítmányok.

 ( 111 )  215.117

 ( 151 )  2015.03.16.

 ( 210 )  M 15 00202

 ( 220 )  2015.01.26.

 ( 732 )  Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  44    Orvosi szolgáltatások.

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  215.173

 ( 151 )  2015.03.16.

 ( 210 )  M 15 00368
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 ( 220 )  2015.02.11.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.197

 ( 151 )  2015.03.16.

 ( 210 )  M 15 00232

 ( 220 )  2015.01.27.

 ( 732 )  MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő ZRT., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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