
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  221.428

 ( 151 )  2017.05.02.

 ( 210 )  M 16 00679

 ( 220 )  2016.02.29.

 ( 732 )  Horgány Eszter Ágnes, Győr (HU)

 Gunyhó Lajos Gábor, Győr (HU)

 ( 740 )  Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

 művirágok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  222.757

 ( 151 )  2017.10.25.

 ( 210 )  M 16 01890

 ( 220 )  2016.06.02.

 ( 732 )  Pataki Tamás 40%, Budapest (HU)

 Tuska Milán 30%, Tótkomlós (HU)

 Csaba Tamás 30%, Baja (HU)

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Roxy Music TV

 ( 511 )   38    Távközlés.

 ( 111 )  223.297

 ( 151 )  2017.12.21.

 ( 210 )  M 15 02894

 ( 220 )  2015.10.22.

 ( 732 )  RotoGram Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Hft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Fényképek kinézetének módosítására és fényképek továbbítására használt letölthető számítógépes szoftverek;

számítógépes szoftverek adatok és információk gyűjtéséhez, szerkesztéséhez, rendezéséhez, módosításához,

átviteléhez, tárolásához és megosztásához; számítógépes szoftverek alkalmazás-programozó interfészekként való

használatra (API); közösségi hálózatépítéshez kapcsolódó online szolgáltatásokat, közösségi hálózatépítő

alkalmazások készítését segítő és adatelőhívást, -feltöltést, -letöltést, -elérést és -kezelést lehetővé tevő

alkalmazásprogramozó interfész (API) számítógépes szoftverekhez; elektronikus média vagy információk

számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztüli feltöltését, letöltését, hozzáférését, küldését,

megjelentetését, címkézését, bloggolását, folyamatos sugárzását, kapcsolását, megosztását vagy más módon

 történő biztosítását lehetővé tevő számítógépes szoftverek.

 35    Marketing, reklám és promociós szolgáltatások; reklámok terjesztése mások megbízásából számítógépes és

kommunikációs hálózatokon keresztül; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és

kommunikációs hálózatokon keresztül; marketing és reklámozási konzultációs szolgáltatások; piackutatás;

piackutatási információnyújtás; online reklámozás; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása,

forgalmazása és promóciója fényképészeti és videoberendezések különleges eseményeken történő biztosításával

 kapcsolatban.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 5. szám, 2018.03.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M549



 38    Távközlési szolgáltatások, nevezetesen adatok, üzenetek, grafikák és képek elektronikus továbbítása; P2P

fotómegosztási szolgáltatások, nevezetesen digitális fotófájlok elektronikus átvitele internet-használók között;

számítógépes, elektronikus és online adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; online kommunikációs fórumok

biztosítása általános érdeklődésre számot tartó témakörökben; a webhely felhasználóit más helyi vagy globális

weboldalakra irányító online kommunikációs kapcsolódási pontok rendelkezésre bocsátása; online csevegő-

(chat-) szobák és elektronikus hirdetőtáblák biztosítása; számítógépes és más kommunikációs hálózatokon

keresztüli műsorközvetítési szolgáltatások, nevezetesen adatok, információk, üzenetek, grafikák és képek

feltöltése, közzététele, megjelenítése, címkézése és elektronikus továbbítása; fotó- és adatmegosztási

szolgáltatások, nevezetesen digitális fotófájlok, videók, audiovizuláis tartalom és adat elektronikus átvitele

 internet- és mobileszköz-használók között.

 41    Számítógépes, elektronikus és online adatbázisok biztosítása a szórakoztatás és a másodlagos, testületi,

társadalmi és közösségi érdekcsoportok területén; a felhasználó által létrehozott vagy meghatározott tartalmat

 hordozó elektronikus folyóiratok és webnaplók szolgáltatása; elektronikus kiadási szolgáltatások mások számára.

 42    A felhasználók számára fényképek feltöltését lehetővé tevő honlap hosztolása; számítógépes szolgáltatások,

nevezetesen olyan technológiát tartalmazó interaktív honlap hosztolása, amely lehetővé teszi a felhasználók

számára, hogy online fényképeiket és közösségi hálózatépítési fiókjaikat kezeljék; fényképek kinézetének

módosításához, illetve azok továbbításához használt online szoftverek; fájlmegosztási szolgáltatások, nevezetesen

a felhasználók számára elektronikus fájlok fel- és letöltését lehetővé tevő technológiát tartalmazó weboldal

hosztolása; online webes eszközök hosztolása mások megbízásából online tartalom kezeléséhez és

megosztásához; technikai információk biztosítása kereshető információs tárgymutatókból és adatbázisokból;

keresőmotorok biztosítása kommunikációs hálózatokon való adatszerzéshez; számítógépes szolgáltatások,

mégpedig virtuális közösségek létrehozása regisztrált felhasználóknak szociális, üzleti és közösségi hálózatokon

történő vitákon való részvétel lehetővé tételére; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen találkozók,

rendezvények és interaktív viták kommunikációs hálózatokon keresztüli szervezését és megtartását lehetővé tevő

elektronikus eszközök hosztolása mások megbízásából internetes honlapok, mobilalkalmazások és egyéb hasonló

kommunikációs platformok formájában; alkalmazás-kiszolgálói (ASP-) szolgáltatások, nevezetesen mások

számítógépes szoftveralkalmazásainak bértárolása; elektronikus média vagy információk kommunikációs

hálózatokon keresztüli feltöltését, letöltését, hozzáférését, küldését, megjelentetését, címkézését, bloggolását,

folyamatos sugárzását, kapcsolását, megosztását vagy más módon történő biztosítását lehetővé tevő vagy segítő

számítógépes szoftverekhez kapcsolódó alkalmazásszolgáltatás (ASP); online hálózati szolgáltatás rendelkezésre

bocsátása, amely lehetővé teszi a felhasználók számára személyazonosító adatok továbbítását és

személyazonosító adatok megosztását egyszerre több weboldalon; az online felhasználók számára közösségi

hálózatépítési információkat tartalmazó személyes profilok létrehozását és ilyen információk több weboldalra

történő küldését és ezeken történő megosztását lehetővé tevő technológiát tartalmazó weboldal bértárolása;

technikai információk biztosítása kereshető információs tárgymutatókból és adatbázisokból számítógépes és

kommunikációs hálózatokon keresztül, beleértve a szövegeket, elektronikus dokumentumokat, adatbázisokat,

grafikus és audiovizuális információkat; közösségi hálózatépítésre, virtuális közösség létrehozására valamint

hang- és videoanyagok, fényképek, szövegek, grafika és adatok továbbítására szolgáló nem letölthető

szoftveralkalmazások ideiglenes használatának lehetővé tétele; számítógépes szolgáltatások a felhasználó által

meghatározott információkat, személyes profilokat, hang- és videoanyagokat, fényképeket, szöveget, grafikát és

 adatokat tartalmazó egyedi weboldalak formájában.

 45    Közösségi ismerkedési, hálózatépítési és társkereső szolgáltatások; számítógépes adatbázisokhoz való

 hozzáférés biztosítása a közösségi hálózatépítés, közösségi ismerkedés és társkeresés területén.

 ( 111 )  223.719

 ( 151 )  2018.02.20.

 ( 210 )  M 17 00833

 ( 220 )  2017.03.10.
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 ( 732 )  KOMETA 99 Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Prohászka Balázs, Kaposvár

 ( 541 )  Szellősonka

 ( 511 )   29    Húskészítmények; sonka.

 ( 111 )  223.720

 ( 151 )  2018.02.20.

 ( 210 )  M 17 01748

 ( 220 )  2017.05.30.

 ( 732 )  DG 144 Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft. 50%, Budapest (HU)

 DG 148-Beta Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft. 50%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 36    Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; kereskedelem finanszírozási szolgáltatások; kereskedelemmel

 kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások.

  37    Építés, építkezés és bontás.

 ( 111 )  223.721

 ( 151 )  2018.02.20.

 ( 210 )  M 17 01085

 ( 220 )  2017.03.31.

 ( 732 )  Szanálási Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Gábor Péter, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.722

 ( 151 )  2018.02.20.

 ( 210 )  M 17 01209

 ( 220 )  2017.04.12.

 ( 732 )  Raiffeisen Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simó Ágnes, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  223.723

 ( 151 )  2018.02.20.

 ( 210 )  M 17 01420
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 ( 220 )  2017.04.28.

 ( 732 )  Nemes Erika, Miskolc (HU)

 Nemes Gyula, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Frissen facsart gyümölcslevek-zöldséglevek; smoothiek, detox ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb

alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és zöldséglevek; növényi tejek, alkoholmentes gyümölcslevek;

 gyógynövényes italok, aloé verás italok, alkoholmentes koktélok.

  35    Segítségnyújtás franchise rendszerű üzletvitelhez.

 43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

 kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátás.

 ( 111 )  223.724

 ( 151 )  2018.02.20.

 ( 210 )  M 17 01634

 ( 220 )  2017.05.19.

 ( 732 )  Mészár István Tibor, Bodrogkeresztúr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

  35    Borok kereskedelme.

 ( 111 )  223.725

 ( 151 )  2018.02.20.

 ( 210 )  M 17 01635

 ( 220 )  2017.05.19.

 ( 732 )  Mészár István Tibor, Bodrogkeresztúr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

  35    Borok kereskedelme.

 ( 111 )  223.726

 ( 151 )  2018.02.20.

 ( 210 )  M 17 01640

 ( 220 )  2017.05.22.

 ( 732 )  Brendon Gyermekáruházak Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi helyváltoztató eszközök; ámyékolók, tetők babakocsikhoz;

babakocsik; babakocsikhoz kialakított szúnyoghálók; pelenkázótáska babakocsikhoz; bevásárlóháló
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babakocsikhoz; esővédő babakocsikhoz; védőhuzatok járművekhez; testvérfellépő babakocsikhoz;

gyermekkocsik; gyermekhordozók; biztonságiövlehúzók kismamáknak; biztonságiöv-lehúzók gyermekeknek;

övcsat biztonsági övhöz gyermekeknek; biztonsági gyermekülések járművekhez; ülésmagasítók gyermekeknek;

üléshuzatok; biztonsági hevederek gyermekeknek légi utazáshoz; ernyők babakocsikhoz; fejtámaszok,

nyakpárnák járműülésekhez; gyermekülések kerékpárokhoz; kerékpár abroncsok, gumik; kerékpárcsengők;

kerékpárkerekek, biciklikerekek; kerékpár kitámasztók, stenderek; kerékpárok; kerékpáros táskák, biciklis táskák;

kerékpárpumpák; kerékre rögzíthető küllődíszek; kosarak kerékpárokhoz; lábbal hajtható rollerek (járművek);

méretre szabott lábzsákok babakocsihoz; méretre szabott lábzsákok sportbabakocsihoz; napellenzők gépkocsikba;

 tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz és babakocsikhoz; triciklik.

 20    Ajtórácsok gyermekeknek; asztalok; bútorok; tükrök (bútor); falitükrök; kézi tükrök; keretek; nem fém

tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; ágyak; ágyalapok; ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével;

babáknak való kiságyak; bébikompok; bölcsők; dobozak fából vagy műanyagból; dobozak játékokhoz;

etetőszékek csecsemőknek; fából készült ágyak; falra szerelt pelenkázók; fa- vagy műanyag létrák; felfújható

bútorok; felfújható párnák, nem gyógyászati használatra; fotelek, karosszékek; székek; függönyakasztók;

függönyelkötők, függönyösszefogók; függönygörgők; függönykarikák, függönysínek, függönypályák;

függönytartó sínek; járókák; gyógyszeres szekrények; heverők; iratgyűjtő polcok (bútorok); irodabútorok;

iskolabútorok; járókák; kádak, medencék, nem fémből; kiságyak; komódok, fiákos szekrények; könyvespolcok;

könyvszekrények; leesésgátló bútorkiegészítők gyermekeknek; matracok, szivacsok; mózeskosarak; párnák,

díszpárnák; fejpárnák; pelenkázó matracok; rácsvédők kiságyakhoz, nem ágynemű; szőnyegek, takarók gyerek

járókákhoz; hordozható ágyak; ütközésvédők gyermekágyakhoz, nem ágynemű; ruhafogasok, ruhaakasztók,

 vállfák; párnák szoptatáshoz.

 25    Ruházati cikkek; cipők; kalapáruk; alsóruházat, fehérneműk; alsóneműk kismamáknak; alsószoknyák;

atlétatrikók; baba nadrágok (ruházat); csecsemőkelengyék, babakelengyék; bugyik; cipőtalpbetétek;

fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek;

fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk;

harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; hosszúnadrágok; ingek;

izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; kabátok, dzsekik; kalapáruk;

kesztyűk; kétujjas kesztyűk; kezeslábasok (felsőruházat); kézelők [ruházat]; kézelők [ruházat]; kötények

[ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; kutacsvédő fejfedők gyermekeknek; lábbelik; lábbelik babáknak és

gyermekeknek; magas szárú lábbelik; mellények; melltartók; szoptatós melltartók; terhességi melltartók;

nyaksálak [sálak]; papírruházat; papucsok; partedlik, előkék, nem papírból; pelenkák textíliából csecsemőknek;

pelerinek; pizsamák; pólók; poncsók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú

ingek; sálak; sapkák; sildek, napellenzők [fejfedők]; sportcipők; strandcipők; strandruházat; szandálok;

szarongok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; tornacipők; tornadresszek; tornaruházat;

 trikó [alsónemű], kombiné; trikók; úszósapkák; vállkendők, nagykendők; zoknik.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi tevékenység kismamák, babák, gyermekek, szülők

számára készült árucikkek vonatkozásában; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; higiéniai készítmények,

valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

vásárlói részére; rádiós reklámozás; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; újság előfizetések

ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;

 üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 111 )  223.727
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 ( 151 )  2018.02.20.

 ( 210 )  M 17 01752

 ( 220 )  2017.05.30.

 ( 732 )  Szedlacsek Katalin, Budapest (HU)

 ( 541 )  HANGPANCSI

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés), előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások

bemutatása, gyakorlati képzés (szemléltetés), iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások, konferenciák

szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, mentorálás, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások,

oktatási vizsgáztatás, óvodák, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, személyes oktatófórumok

 rendezése és levezetése, táboroztatás, zenei produkciók.

  44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  223.728

 ( 151 )  2018.02.20.

 ( 210 )  M 17 01862

 ( 220 )  2017.06.08.

 ( 732 )  Jecsmen Richárd József 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.729

 ( 151 )  2018.02.20.

 ( 210 )  M 17 02553

 ( 220 )  2017.08.10.

 ( 732 )  MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  JAZZY

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló

 éttermek; önkiszolgáló éttermek; vendéglátás; washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  223.756

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01631

 ( 220 )  2017.05.18.

 ( 732 )  Bányai János, Inárcs (HU)

 Bányai Miklós, Inárcs (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   29    Túrókészítmények.

 ( 111 )  223.757

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01339

 ( 220 )  2017.04.25.

 ( 732 )  Főzőház Kft, Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Reketye-Trifán Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sör alapú italok; sörök.

 ( 111 )  223.758

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01861

 ( 220 )  2017.06.08.

 ( 732 )  Jecsmen Richárd József 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  La Vision

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.759

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01863

 ( 220 )  2017.06.08.

 ( 732 )  Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes 1/1, Kecskemét (HU)

 ( 541 )  család-óra

 ( 511 )  41    Bemutatók szervezése képzési célokra; coaching; coaching [tréning]; csapatépítés (oktatás); diákok oktatási

tanfolyamokon való részvételének megszervezése; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének

megszervezése; divattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása;

egészségüggyel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés;

életmód tanácsadás (képzés); előadások szervezése; etikett oktatás; felnőttoktatás; felnőttképzés; felső

tagozatosok oktatása; folyamatos képzés; folyamatos tanfolyamok szervezése; gyakorlati képzés; gyakorlati

képzés [szemléltetés]; gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; higiéniai oktatás; higiéniával kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; ifjúsági képzési programok szervezése; illemszabályokkal kapcsolatos oktatás; információk
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biztosítása és folyamatjelentések készítése oktatással és képzéssel kapcsolatban; iskolai szolgáltatások;

kábítószerrel való visszaéléssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; karrier információs és tanácsadási

szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás];

karrier tanácsadás [oktatás]; képzés és oktatás; képzés szervezése; képzések szervezése; képzések tartása; képzési

célú műhelyek; képzési követelmények elemzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; képzési lehetőségek

biztosítása; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzési tanácsadás; képzési tanfolyamok biztosítása; képzési

tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési

tanácsadás] területén; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok

rendezése; képzéssel kapcsolatos szimpóziumok szervezése; képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; középiskolai oktatás; műhelyek

lebonyolítása [képzés]; műhelyek szervezése; oktatás biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatás, tanítás;

oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok kölcsönzése; oktatási anyagok terjesztése; oktatási berendezések

kölcsönzése; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások

tervezése; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási célú összejövetelek rendezése;

oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási célú szemléltetés

nyújtása; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási előadások szervezése; oktatási és képzési

szolgáltatások; oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási

események szervezése; oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem

online módon; oktatási intézményi szolgáltatások; oktatási konferenciák szervezése; oktatási konzultációs

szolgáltatások; oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok számára; oktatási programok szervezése; oktatási

rendezvények lebonyolítása; oktatási szemináriumok; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási

szemináriumok tartása; oktatási szemléltetések; oktatási szimpóziumok szervezése; oktatási szolgáltatások

nyújtása; oktatási tanácsadási szolgáltatások; oktatási tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási tanfolyamokat

biztosító oktatási szolgáltatások; oktatási tárgyú információk; oktatási tárgyú információk biztosítása; oktatási

útmutatás; oktatások szervezése és lebonyolítása; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással

 kapcsolatos szimpóziumok szervezése; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások.

 ( 111 )  223.760

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01755

 ( 220 )  2017.05.29.

 ( 732 )  Mokánszki Milán, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Bőrápoló kozmetikumok.

  44    Gyantás szőrtelenítés; szépségszalonok.

 ( 111 )  223.761

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01751

 ( 220 )  2017.05.30.

 ( 732 )  Mályvavirág Alapítvány, Köröstarcsa (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   36    Pénzgyűjtési tevékenységek, jótékonysági gyűjtések, jótékonységi alapítványi szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés, eszmecserék, szemináriumok szervezése, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

 oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 44    Orvosi szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

terápiás szolgáltatások; prevenciós és rehabilitációs szolgáltatások; méhnyakrákból, petefészekrákból gyógyulók

 rehabilitációja.

 ( 111 )  223.762

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01750

 ( 220 )  2017.05.30.

 ( 732 )  Mályvavirág Alapítvány, Köröstarcsa (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   10    Terápiás eszközök és segédeszközök rákos betegek számára; rehabilitációs kellékek.

 44    Orvosi szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

terápiás szolgáltatások; prevenciós és rehabilitációs szolgáltatások; méhnyakrákból, petefészekrákból gyógyulók

 rehabilitációja.

 ( 111 )  223.763

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01747

 ( 220 )  2017.05.30.

 ( 732 )  MAXIMA III Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 36    Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; kereskedelem finanszírozási szolgáltatások; kereskedelemmel

 kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások.

  37    Építés, építkezés és bontás.

 ( 111 )  223.764

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01639

 ( 220 )  2017.05.19.

 ( 732 )  ZertikatBau Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.765

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01636

 ( 220 )  2017.05.22.

 ( 732 )  Mészár István Tibor, Bodrogkeresztúr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

  35    Borok kereskedelme.

 ( 111 )  223.766

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01630

 ( 220 )  2017.05.18.

 ( 732 )  Purefood Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ászár (HU)

 ( 740 )  dr. Bagdy Emese, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  223.767

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01338

 ( 220 )  2017.04.25.

 ( 732 )  Sport8 Hungary Kft., Budapest (HU)

  
( 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).

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.768

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 17 01329
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 ( 220 )  2017.04.24.

 ( 732 )  CHRONO Export-Import Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kun László, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

 ( 111 )  223.769

 ( 151 )  2018.02.21.

 ( 210 )  M 15 02048

 ( 220 )  2015.07.29.

 ( 732 )  Silver Invest Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Dr. Arató Balázs ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  223.773

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 01302

 ( 220 )  2017.04.21.

 ( 732 )  Angeli Barbara 100%, Baja (HU)

 ( 740 )  dr. Géczi Beatrix, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; marketing szolgáltatások;

reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek

 publikálása; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás.

 43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack

bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk

 kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz (tárgyalótermek); washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  223.774

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 01608

 ( 220 )  2017.05.17.

 ( 732 )  Lévai György 100%, Szigethalom (HU)

 ( 541 )  Nemzeti Értékelvű Párt (NÉP)

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; fénymásolási szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; hirdetések
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levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; iskolai

szolgáltatások [képzés]; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségszolgálat; közvélemény-kutatás; kutatások

ügyletekkel kapcsolatban; marketing; önköltség-elemzés; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok;

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok[röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete

távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; szövegfeldolgozás;

 szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok

szervezése; coaching [tréning]; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line kiadása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

fényképészet; filmszínházi előadások; fotóriportok készítése; fordítói szolgáltatások; szórakoztatás;

szórakoz(tat)ási tárgyú információk; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális rendezvények

szervezése és lebonyolítása; hangsttídiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezés és lebonyolítása;

konferenciákszervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási

vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk; online, nem letölthető videók biztosítása, nem letölthetők;

rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás;riporteri szolgáltatások; show-műsorok;

szemináriumok rendezése és vezetése; szakmai újraképzés; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); vallásoktatás; versenyek szervezése [oktatás

 vagy szórakoztatás]; videofilmezés.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; domén nevek lajstromozása [jogi szolgáltatások]; galambok

elengedése különleges alkalmakkor; genealógiai kutatás; iparjogvédelmi tanácsadás; jogi kutatás; képviselet

jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közvetítés [személyek közötti vitákban]; online közösségi hálózatok

szolgáltatásai; személyes háttéradatok vizsgálata; szerzői jogok kezelése; vallási összejövetelek szervezése;

 polgárőrség; testőrszolgálat; politikai érdekképviselet.

 ( 111 )  223.775

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 01718

 ( 220 )  2017.05.25.

 ( 732 )  dr. Kotormán Gabriella, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis-és

 nagykereskedelme, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése.

 44    Alternatív gyógyászat, betegápolási szolgáltatások, csillapító kezelés, egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások, fogászat, fogszabályozási szolgáltatások, klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai, orvosi ellátás,

 orvosi rendelők, orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  223.776

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 01835
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 ( 220 )  2017.06.07.

 ( 732 )  NOVICO Kft. 1/1, Arnót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  223.782

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02292

 ( 220 )  2017.07.17.

 ( 732 )  "BORPALOTA" Borászati és Borforgalmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hauck Arvid, Budapest

 ( 541 )  KÉKES

 ( 511 )   32    Mustok, szőlőmust, gyümölcslevek.

  33    Almabor, borok, pezsgők, égetett szeszes italok.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, szállodai szolgáltatások,

 vendéglátás.

 ( 111 )  223.813

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02293

 ( 220 )  2017.07.17.

 ( 732 )  Herczeg Melinda, Deszk (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  23    Cérnák; fémfonal hímzéshez; fonalak, cérnák kenderből; gumifonal textilipari használatra; gyapjúfonal;

hímzőcérnák, hímzőfonalak; jutafonalak; kókuszrost szálak és fonalak; lenfonalak, lencérnák; műanyag fonalak

textilipari használatra; műselyem fonalak; pamutszálak, gyapotfonalak; rugalmas cérnák és fonalak textilipari

használatra; selyemfonalak és cérnák; sodrott fonal és cérna; stoppolócérnák és fonalak; üvegszál textilipari

 használatra; varrófonalak és cérnák; zsenilia fonal.

 26    Aranyhímzés; bojtok,rojtok[rövidáru]; cipésztűk; cipődíszek-; cipőfűzők; cipőfűző lyuk szegő karikák;

cipőkapcsok; cipzárak; cipzárak táskákhoz; csatok, rögzítők fűzőhöz, ruhaderékhoz; csillám flitterek; csipke

paszományok; csipkeszegélyek; díjszalagok; díszjelvények, kitűzők; díszszegők ruhához [paszományáru];

dobozok tűkhöz; ezüst hímzés; felvasalható foltok textiláruk javítására; fityegők, apró díszek, nem ékszerekhez,

kulcskarikákhoz vagy kulcsláncokhoz; flitterek ruhára; fodrok, redők [ruházat]; fodrok szoknyára;

függönybehúzó szalagok; füzérek, girlandok (hímzés]; fűzőlyukak ruhákhoz; fűzőtűk; gallérmerevítők; gombok;

gombostűk, nem ékszerészeti cikkek; gombostű párnák; gyapjú csipke; gyöngyszemek, nem ékszerkészítéshez;

 gyűszűk varráshoz; hajpántok.

 ( 111 )  223.815

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02294

 ( 220 )  2017.07.17.

 ( 732 )  Schibsted Classified Media Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Nagy-Baranyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Jófogás Háztól Házig
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 ( 511 )  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) apróhirdetések közzététele, promóciók szervezése és

lebonyolítása, online reklámhelyek bérbeadása, adatgyűjtés és kutatás, statisztikák készítése, adatok

rendszerezése és szerkesztése számítógépes adatbázisban, online kereshető adatbázis készítése és elérhetővé

 tétele.

 38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) információs

 társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervező és kutató tevékenység, ipari elemző

és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) online apróhirdetések közzétételéhez felület és tárhely biztosítása,

adatbázishoz, online adatbázishoz való hozzáférés biztosítása, interaktív online apróhirdetés közzétételi

szolgáltatás nyújtása, hozzáférés biztosítása hálózati rendszerekhez, üzenetküldő rendszer működtetése és

elérhetővé tétele; számítógépes szoftverek és programok többszörözése, korszerűsítése, kölcsönzése; számítógép

 programok installációja; számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 111 )  223.816

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02295

 ( 220 )  2017.07.17.

 ( 732 )  Schibsted Classified Media Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Nagy-Baranyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) apróhirdetések közzététele, promóciók szervezése és

lebonyolítása, online reklámhelyek bérbeadása, adatgyűjtés és kutatás, statisztikák készítése, adatok

rendszerezése és szerkesztése számítógépes adatbázisban, online kereshető adatbázis készítése és elérhetővé

 tétele.

 38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) információs

 társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervező és kutató tevékenység, ipari elemző

és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) online apróhirdetések közzétételéhez felület és tárhely biztosítása,

adatbázishoz, online adatbázishoz való hozzáférés biztosítása, interaktív online apróhirdetés közzétételi

szolgáltatás nyújtása, hozzáférés biztosítása hálózati rendszerekhez, üzenetküldő rendszer működtetése és

elérhetővé tétele; számítógépes szoftverek és programok többszörözése, korszerűsítése, kölcsönzése; számítógép

 programok installációja; számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 111 )  223.817

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02296

 ( 220 )  2017.07.13.

 ( 732 )  Design Terminál Nonprofit Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Gál és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  Design Terminál

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; írószerek és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészeknek és rajzolóknak; ecsetek;

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok bevonáshoz és csomagoláshoz; nyomdai

 betűkészletek és nyomóformák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Utazásszervezés.

 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;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  223.818

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02297

 ( 220 )  2017.07.13.

 ( 732 )  ClinTrial Audit Kft. 100%, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Egészségügyi készítmények és cikkek.

  35    Egészségügyi állapotok társadalmi tudatosításával kapcsolatos reklámszolgáltatások.

 41    Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos képzési szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási

 szolgáltatások.

  42    Biológiai kutatás, klinikai kutatás és egészségügyi kutatás.

 44    Egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségügyi ellátás;

egészségügyi ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügyi ellátással kapcsolatos

információs szolgáltatások; egészségügyi központok szolgáltatásai [orvosi]; egészségügyi központok

szolgáltatásai; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi szűrés; emberi egészségügyi szolgáltatások;

gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; otthoni egészségügyi

 szolgáltatások; telefonos egészségügyi információs szolgáltatások.

 45    Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos információs szolgáltatások; egészséggel és biztonsággal

 kapcsolatos konzultációs szolgáltatások.

 ( 111 )  223.819

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02298

 ( 220 )  2017.07.14.

 ( 732 )  BudafokPC Kft. 100%, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   37    Ruhajavítás; varrás [javítás].

  40    Ruhák átalakítása.

 ( 111 )  223.820

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02525

 ( 220 )  2017.08.09.

 ( 732 )  HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból,

ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések (papíráruk),

fedelek, kötések, folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból, hírlevelek, dossziék, irattartók, íróeszközök, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék,

füzetek,könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki

lapok), matricák, naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek

kivételével), öntapadó címkék,papíráruk, pénzcsipeszek, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,

prospektusok, szivargyűrűk, szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére, tollak (irodai

cikkek), tolltartók, töltőtollak, újságok, üdvözlőlapok/kártyák, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból,

 zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 35    Gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton,pay per click (PPC) hirdetés, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése,

reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 újságelőfizetések intézése mások számára.

 36    Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, gondoskodási alap szolgáltatások, jótékonysági célú gyűjtések,

on-line banki szolgáltatások, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés,pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon

keresztül, pénzügyi menedzsment, pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, tőkekihelyezés,

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások,tőzsdeügynöki tevékenység, vagyonkezelés.

 41    Coaching, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,

eszmecserék/kollokviumok szervezése, gyakorlati képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása,könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus publikációk (nem

letölthetők), szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek kiadása

 (nem reklámcélú).

 ( 111 )  223.821

 ( 151 )  2018.02.22.
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 ( 210 )  M 17 02526

 ( 220 )  2017.08.09.

 ( 732 )  HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból,

ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések (papíráruk),

fedelek, kötések, folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból, hírlevelek, dossziék, irattartók, íróeszközök, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék,

füzetek,könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki

lapok), matricák, naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek

kivételével), öntapadó címkék,papíráruk, pénzcsipeszek, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,

prospektusok, szivargyűrűk, szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére, tollak (irodai

cikkek), tolltartók, töltőtollak, újságok, üdvözlőlapok/kártyák, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból,

 zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 35    Gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton,pay per click (PPC) hirdetés, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése,

reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 újságelőfizetések intézése mások számára.

 36    Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, gondoskodási alap szolgáltatások, jótékonysági célú gyűjtések,

on-line banki szolgáltatások, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés,pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon

keresztül, pénzügyi menedzsment, pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, tőkekihelyezés,

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások,tőzsdeügynöki tevékenység, vagyonkezelés.

 41    Coaching, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,

eszmecserék/kollokviumok szervezése, gyakorlati képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása,könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus publikációk (nem

letölthetők), szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek kiadása

 (nem reklámcélú).

 ( 111 )  223.822

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02527

 ( 220 )  2017.08.09.

 ( 732 )  HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból,
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ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések (papíráruk),

fedelek, kötések, folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból, hírlevelek, dossziék, irattartók, íróeszközök, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék,

füzetek,könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki

lapok), matricák, naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek

kivételével), öntapadó címkék,papíráruk, pénzcsipeszek, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,

prospektusok, szivargyűrűk, szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére, tollak (irodai

cikkek), tolltartók, töltőtollak, újságok, üdvözlőlapok/kártyák, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból,

 zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 35    Gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton,pay per click (PPC) hirdetés, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése,

reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 újságelőfizetések intézése mások számára.

 36    Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, gondoskodási alap szolgáltatások, jótékonysági célú gyűjtések,

on-line banki szolgáltatások, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés,pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon

keresztül, pénzügyi menedzsment, pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, tőkekihelyezés,

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások,tőzsdeügynöki tevékenység, vagyonkezelés.

 41    Coaching, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,

eszmecserék/kollokviumok szervezése, gyakorlati képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása,könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus publikációk (nem

letölthetők), szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek kiadása

 (nem reklámcélú).

 ( 111 )  223.823

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02528

 ( 220 )  2017.08.09.

 ( 732 )  HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból,

ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések (papíráruk),

fedelek, kötések, folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból, hírlevelek, dossziék, irattartók, íróeszközök, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék,

füzetek,könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki

lapok), matricák, naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek

kivételével), öntapadó címkék,papíráruk, pénzcsipeszek, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,

prospektusok, szivargyűrűk, szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére, tollak (irodai

cikkek), tolltartók, töltőtollak, újságok, üdvözlőlapok/kártyák, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból,

 zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.
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 35    Gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton,pay per click (PPC) hirdetés, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése,

reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 újságelőfizetések intézése mások számára.

 36    Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, gondoskodási alap szolgáltatások, jótékonysági célú gyűjtések,

on-line banki szolgáltatások, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés,pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon

keresztül, pénzügyi menedzsment, pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, tőkekihelyezés,

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások,tőzsdeügynöki tevékenység, vagyonkezelés.

 41    Coaching, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,

eszmecserék/kollokviumok szervezése, gyakorlati képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása,könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus publikációk (nem

letölthetők), szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek kiadása

 (nem reklámcélú).

 ( 111 )  223.824

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02529

 ( 220 )  2017.08.09.

 ( 732 )  HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból,

ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések (papíráruk),

fedelek, kötések, folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból, hírlevelek, dossziék, irattartók, íróeszközök, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék,

füzetek,könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki

lapok), matricák, naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek

kivételével), öntapadó címkék,papíráruk, pénzcsipeszek, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,

prospektusok, szivargyűrűk, szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére, tollak (irodai

cikkek), tolltartók, töltőtollak, újságok, üdvözlőlapok/kártyák, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból,

 zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 35    Gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton,pay per click (PPC) hirdetés, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése,

reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 újságelőfizetések intézése mások számára.

 36    Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, gondoskodási alap szolgáltatások, jótékonysági célú gyűjtések,

on-line banki szolgáltatások, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés,pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon

keresztül, pénzügyi menedzsment, pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, tőkekihelyezés,

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások,tőzsdeügynöki tevékenység, vagyonkezelés.

 41    Coaching, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,

eszmecserék/kollokviumok szervezése, gyakorlati képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása,
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kongresszusok szervezése és lebonyolítása,könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus publikációk (nem

letölthetők), szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek kiadása

 (nem reklámcélú).

 ( 111 )  223.825

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02753

 ( 220 )  2017.09.04.

 ( 732 )  Víz Angyal Catering Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  VÍZANGYAL

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek; kozmetikai cikkek; haj- és bőrápoló szerek; test- és szépségápoló készítmények.

 ( 111 )  223.826

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02758

 ( 220 )  2017.09.04.

 ( 732 )  MAD TATU LLC, Miami FL (US)

 ( 740 )  Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; 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 szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.827

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02865

 ( 220 )  2017.09.14.

 ( 732 )  Moravetz Produkció Közhasznú Nonprofit Bt., Pécs (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Díszletek kölcsönzése; élő előadások bemutatása; előadóművészek szolgáltatásai; fényképészet;

filmgyártás; hangstúdiók szolgáltatásai; könyvkiadás; rádió- és televízióprogram készítése; színházi produkciók;

színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; videofilmgyártás; világítóberendezések

kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi

 közvetítés céljából.

 ( 111 )  223.828

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02866

 ( 220 )  2017.09.14.

 ( 732 )  FINO-FOOD Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )   29    Tej, tejtermékek.

 ( 111 )  223.830

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02869

 ( 220 )  2017.09.14.

 ( 732 )  FINO-FOOD Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej; tejföl; joghurtok; krémsajtok; tejtermékek.
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 ( 111 )  223.831

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02871

 ( 220 )  2017.09.14.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  POSTINUPA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  223.832

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02872

 ( 220 )  2017.09.14.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  POSTIUPA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  223.833

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02873

 ( 220 )  2017.09.14.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  ESCUPA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  223.834

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 17 02874

 ( 220 )  2017.09.14.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  POSTUPA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  223.842

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 210 )  M 15 01850

 ( 220 )  2015.07.09.

 ( 732 )  Uniper Holding GmbH, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Üzemanyagok, tüzelőanyagok, gáz, szén.

 35    Szénnel kapcsolatos nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, elektromossággal és gázzal kapcsolatos nagy-

 és kiskereskedelmi szolgáltatások.

 36    Pénzügyi szolgáltatások szénkereskedelem, elektromos áram -és gázkereskedelemmel kapcsolatosan;

 derivatívákkal kapcsolatos kereskedés.
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  37    Elektromosság - és gáz szolgáltatási rendszerek beszerelése, javítása és karbantartása.

 39    Elektromosság-, gáz-, hő- és víz szolgáltatás, gáz szállítás és raktározás, szénszállítás, szállítási

 szolgáltatások, elektromosság tárolása.

  40    Energiatermelés gáz, víz, szén, atomenergia és megújuló energiaforrások felhasználásával; gáz kezelése.

  42    Gáz és olaj kutatás, mérnöki szolgáltatások erőmű építéssel és csővezetékek építésével kapcsolatban.

 ( 111 )  223.843

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 210 )  M 17 00868

 ( 220 )  2017.03.14.

 ( 732 )  Alföldi Szivattyú Kft. 1/1, Nagyszénás (HU)

 ( 740 )  Dudás Zoltánné, Nagyszénás

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;

 keltetőgépek; árusító automaták.

 11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

 berendezések.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  223.856

 ( 151 )  2018.02.27.

 ( 210 )  M 17 03196

 ( 220 )  2017.10.10.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  223.884

 ( 151 )  2018.03.01.

 ( 210 )  M 17 01466

 ( 220 )  2017.05.04.

 ( 732 )  Sziklakórház Közhasznú Kulturális Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tatai Gábor Miklós, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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A rovat 57 darab közlést tartalmaz. 
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