
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  217.109

 ( 151 )  2018.12.12.

 ( 210 )  M 14 03299

 ( 220 )  2014.10.31.

 ( 732 )  Laudisz József, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Káposztás Zoltán, dr. Káposztás Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PERFECT PLATINUM

 ( 511 )  3    Mosószerek; kozmetikumok; háztartási mosószerek, mosogatószerek.

 ( 111 )  226.682

 ( 151 )  2018.12.05.

 ( 210 )  M 17 02964

 ( 220 )  2017.09.19.

 ( 732 )  Sipos Sólyom Tamás, Taszár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek 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).

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  226.686

 ( 151 )  2018.12.06.

 ( 210 )  M 17 01601

 ( 220 )  2017.05.17.

 ( 732 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  ORSLIZER

 ( 511 )  29    Előhűtött és fagyasztott egész és darabolt baromfi, baromfi húskészítmény, baromfizsír, baromfikonzerv és

 egyéb baromfi készítmény.

 ( 111 )  226.707

 ( 151 )  2018.12.06.

 ( 210 )  M 16 02781

 ( 220 )  2016.08.31.

 ( 732 )  KALL Ingredients Kereskedelmi Kft., Tiszapüspöki (HU)

 ( 740 )  Kocsis & Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 3. szám, 2019.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M263



  

( 546 )

 ( 511 )  1    Alkohol; etil-alkohol.

 31    Feldolgozott kukorica állati fogyasztásra; kukoricacsíra emberi vagy állati fogyasztásra; növényi eredetű

 állati takarmányok.

 ( 111 )  226.731

 ( 151 )  2018.12.11.

 ( 210 )  M 17 00872

 ( 220 )  2017.03.16.

 ( 732 )  Krajnyák László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Akkumulátor- és elemtöltők; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz; digitális könyvolvasók;

DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria]; fejhallgatók; hangszórók, hangosbemondók,

megafonok;laptop tokok; mikrofonok; mobiltelefonok; okoskarórák;számítógép billentyűzetek; számítógéphez

kialakított perifériák;számítógép hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek;számítógép-képernyőkhöz

kialakított védőfóliák;számítógép memória eszközök; szelfibotok [kézi egykaros állványok]; táblagép tokok; USB

 pendrive-ok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  226.887

 ( 151 )  2019.01.09.

 ( 210 )  M 17 01050

 ( 220 )  2017.03.31.

 ( 732 )  Kovács Gábor, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Sport Poharak

 ( 511 )  41    Aikido oktatás; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; audioberendezések kölcsönzése; bálok

szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten

[nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok;

elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek

szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; golflétesítmények üzemeltetése; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; játékkaszinók [szerencsejátékok];

játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiai

[szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás;

könyvtári szolgáltatások; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások

útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú

szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok

készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos

oktatás]; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportlétesítmények
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üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása; stadionok bérbeadása;

stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szimulátorokkal nyújtott képzési

szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek

kölcsönzése (2); szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése;

tolmács szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások

bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése;

videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  226.927

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 00327

 ( 220 )  2018.02.02.

 ( 732 )  Gulyás Fanni Gabriella, Csömör (HU)

 Csányi Zsolt e.v., Csömör (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Csomagolás és csomagolóanyagok, nevezetesen, dobozok kartonpapírból, papírból vagy műanyagból; papír-

 vagy kartondobozok.

  20    Tárolók, nem fémből palackokhoz; egyedi dobozok, nem fémből alkoholos italok tárolására.

  40    Egyedi dobozok készítése alkoholos italok tárolására.

 ( 111 )  226.928

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 00562

 ( 220 )  2018.02.21.

 ( 732 )  Ófalu Gyógyszerkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); online gyógyszerkereskedelem; gyógyszerészeti

termékekkel kapcsolatos reklámszolgáltatás; gyógyászati eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati kellékekhez

kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez

és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és

 higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  226.929

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 00671

 ( 220 )  2018.03.02.

 ( 732 )  Vectra-Line Plus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kárpáti Zsolt, Budapest

  
( 546 )

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

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású

 hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek.
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 ( 111 )  226.930

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 00820

 ( 220 )  2018.03.13.

 ( 732 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lajver Selection Infinity Cuvée

 ( 511 )   33    Borok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.931

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 01078

 ( 220 )  2018.04.06.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ETRIBAVIR

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

 ( 111 )  226.932

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 01083

 ( 220 )  2018.04.09.

 ( 732 )  Kerényi Miklós Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  KERO

 ( 511 )  9    Hanglemezek, CD lemezek, DVD-k és egyéb digitális rögzítésű média.

  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklám- és marketingtevékenységek végzése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése, lebonyolítása és üzemeltetése különböző prózai, énekes és táncos művészek

számára; különböző kulturális és szórakoztató programok szervezése, lebonyolítása, kiemelten színházi előadások

és rendezvények vonatkozásában; prózai, énekes és táncos személyek és csoportok részére coachingok

szervezése; dalírás; előadóművészek szolgáltatása; élő prózai és zenés előadások megszervezése és bemutatása;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális, oktatási célú kiállítások

szervezése; mentorálás; oktatási vizsgáztatás; showműsorok készítése; showműsorok szervezése impresszáriók

szolgáltatásai; színházi produkciók; varietéelőadások szervezése és bemutatása; zenei produkciók; zenekarok

szolgáltatásai; zeneszerzés; rádiós és televíziós műsorok készítése; különböző színházi és kulturális előadások

 rendezői tevékenysége.

 43    Éttermi és kávéházi, valamint ezzel összefüggő éttermi szolgáltatások és azok üzemeltetése; szállodai

 szolgáltatások.

  45    Szellemi tulajdonjogok kezelése; szellemi tulajdon licencezése; szellemi tulajdonjogok védelme.

 ( 111 )  226.933

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 01084

 ( 220 )  2018.04.06.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 3. szám, 2019.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M266



 ( 732 )  Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HELL FIGHT CLUB

 ( 511 )   41    Sportversenyek rendezése; sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatás.

 ( 111 )  226.934

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 01085

 ( 220 )  2018.04.07.

 ( 732 )  Peťovská Flóra, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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).

 ( 111 )  226.936

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 01086

 ( 220 )  2018.04.08.

 ( 732 )  Aszimi Ingatlanhasznosítási Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kozma András, Budapest

 ( 541 )  Mazi Greek Kitchen

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  226.937

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 01090

 ( 220 )  2018.04.09.

 ( 732 )  CORVINA Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.938

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 17 03023

 ( 220 )  2017.09.26.

 ( 732 ) BFTK Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  dr. Bordás Vilmos, Budapest

 ( 541 )  BUDAPESTINFO POINT

 ( 511 )  35    Reklámanyagok terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2);

 értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások.

  41    Szórakozási, szórakoztatási információk.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.939

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 17 03896

 ( 220 )  2017.11.29.

 ( 732 )  Szentes Csaba, Bonyhád (HU)

 ( 541 )  PILLAR EYE

 ( 511 )  9    Gépjárműbe építhető kamerarendszer flexibilis kijelzővel (Display).

 ( 111 )  226.941

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 17 03903

 ( 220 )  2017.12.05.

 ( 732 )  Grabowski Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Business Days

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Szakmai képzés; konferenciák.

 ( 111 )  226.944

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 00948

 ( 220 )  2018.03.23.

 ( 732 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll 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; 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.

  38    Távközlés.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  226.946

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 00947

 ( 220 )  2018.03.23.

 ( 732 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  #bochkor

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

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

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  226.947

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 01088

 ( 220 )  2018.04.09.

 ( 732 )  Végel Tamás Egyéni Cég, Csővár (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Egyedi rajzfilm figurás modellezett műanyag játékfigurák gumiból kis-nagy- és online kereskedelme;

egyedi rajzfilm figurás modellezett műanyag játékfigurák műanyagból kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi

rajzfilm figurás modellezett műanyag játékfigurák vékonyműanyagból kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi

rajzfilm figurás plüssök kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi modellezett gumírozott rajzfilm figurák

kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás játékszerek kis-nagy- és online

kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás bögrék kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi

rajzfilm, film és filmsorozat figurás poharak kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és

filmsorozat figurás étkészletek kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás

kulacsok kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás írószerek kis-nagy- és

online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás tolltartók kis-nagy- és online kereskedelme;

egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás iskolatáskák kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film

és filmsorozat figurás hátizsákok és tornazsákok, táskák kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film

és filmsorozat figurás és modellezett hátizsákok és tornazsákok, táskák kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi

rajzfilm, film és filmsorozat képeslapok, ajándéktáskák kis-nagy- és online kereskedelme; képeslapok,

ajándéktáskák kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás ajándéktáskák

kis-nagy- és online kereskedelme; ajándéktáskák kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és

filmsorozat figurás csomagolópapírok, masnik, szalagok kis-nagy- és online kereskedelme; csomagolópapírok,

masnik, szalagok kis-nagy- és online kereskedelme; képeslapok kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi

rajzfilm figurás kulcstartók, karkötők, ékszerek (nem nemesfémből) kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi

rajzfilm, film és filmsorozat figurás és modellezett lufik kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film

és filmsorozat figurás és modellezett matricák és gyűjtőalbumok kis-nagy- és online kereskedelme; matricák

kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás puzzlék, kis-nagy- és online

kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás társasjátékok kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi
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rajzfilm, film és filmsorozat figurás kártyák kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és

filmsorozat figurás labdák, felfújható labdák vékonyműanyagból kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi

rajzfilm, film és filmsorozat figurás játékszerként használt piperecikk-utánzatok kis-nagy- és online

kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás készlet formájában értékesített játékszerek kis-nagy- és

online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás felsőruházat kis-nagy- és online kereskedelme;

egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás kesztyű kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és

filmsorozat figurás sapka kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás kesztyű

és sapka szettben kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás rövid és

hosszúujjú póló kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás strandpapucs

kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás törölközők kis-nagy- és online

kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás strandeszközök kis-nagy- és online kereskedelme;

egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás felfújható strandeszközök vékonyműanyagból kis-nagy- és online

kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás buborékfújók kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi

rajzfilm, film és filmsorozat figurás vízi pisztolyok kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és

filmsorozat figurás szoba dekor kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás

naptárak kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás falmatricák kis-nagy- és

online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás napellenzők kis-nagy- és online kereskedelme;

egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás fali órák, faliórák díszdobozban kis-nagy- és online kereskedelme;

egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás karórák, karórák díszdobozban kis-nagy- és online kereskedelme;

egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás ébresztőórák, ébresztőórák díszdobozban kis-nagy- és online

kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás ágyneműhuzat szettek kis-nagy- és online

kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás takarók kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi

rajzfilm, film és filmsorozat figurás díszpárnák kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és

filmsorozat figurás, modellezett díszpárnák kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat

figurás használati tárgyak kis-nagy- és online kereskedelme; egyedi rajzfilm, film és filmsorozat figurás,

 modellezett használati tárgyak kis-nagy- és online kereskedelme; diafilmek kis-nagy- és online kereskedelme.

  36    Ajándékutalványok kibocsátása, melyek később beválthatók árukra vagy szolgáltatásokra.

 ( 111 )  226.948

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 01077

 ( 220 )  2018.04.05.

 ( 732 )  ifj. Lengyel Tibor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Információs rendszerek tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [it]

tanácsadási szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozásra

szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;

adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; adatmásolási és

átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmigrációs szolgáltatások; adattároló rendszerek

tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése; adatok bevitelére,

kiadására, feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adminisztratív

folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás; digitális vízjellel való ellátás; felhasználók

jogainak adminisztrálása számítógépes hálózatokban; információtechnológiai [it] biztonság, védelem és

helyreállítás; információtechnológiai [it] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások;

információtechnológiai projektvezetés; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatás az

információtechnológia területén; kutatás az adatfeldolgozó technológia területén; online számítógépes

szolgáltatások; online weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése harmadik felek részére; számítástechnikai
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módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; számítástechnikai platformok készítése mások

megbízásából; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes projektmenedzsment az

elektronikus adatfeldolgozás [edp] terén; számítógépes rendszerek és hálózatok integrálása, egyesítése;

számítógépes rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek memóriabankjainak frissítése; számítógépes

rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; weboldal frissítési

szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; adatbázis-szoftverek telepítése, karbantartása

és frissítése; adatbázisok karbantartása; adatfeldolgozási programok írása; adatfeldolgozó programok

összeállítása; adatfeldolgozó programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó programok fejlesztése;

adatfeldolgozó programok készítése; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó

programok írása; adatfeldolgozó programok tervezése; adatfeldolgozó programok tervezése és fejlesztése;

adatfeldolgozó programok programozása; adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó

számítógépes programok fejlesztése és írása; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; adatkinyerésre

szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számításához használatos számítógépes

szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számolásához használatos számítógépes szoftverek

programozása; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok

importálására és kezelésére szolgáló szoftverek programozása; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére

szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére

szolgáló számítógépes szoftverek programozása; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével kapcsolatos

szolgáltatások; elektronikus adatfeldolgozó [edp] szoftverek programozása; elektronikusan tárolt weboldalak

készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek

tervezése és fejlesztése; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; honlapok és weboldalak tervezése és

kivitelezése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és frissítése;

honlapok és weboldalak tervezése; honlapok és weblapok tervezése és létrehozása; honlapok tervezése;

információs rendszerek tervezése; internet-hozzáférési szoftverek telepítése; internetes biztonsági programok

programozása; internetes biztonsági programok tervezése és fejlesztése; internetes információs platformokhoz

használatos szoftverek programozása; internetes oldalak frissítése; internetes platformokhoz való szoftverek

programozása; internetes weboldalak készítése; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; webportálok

tervezése; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; weboldalak tervezése és karbantartása; weboldalak

tervezése és létrehozása mások számára; weboldalak programozása; weboldalak készítése, tervezése és

karbantartása; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára; weboldalak tervezése;

weboldalak tervezése és készítése; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése és

tervezése; weboldalak készítése mások megbízásából; weboldalak készítése és szolgáltatása mások számára;

weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása;

weboldalak karbantartása; weboldalak feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások; weboldalak építése és

karbantartása; weboldalak aktualizálása; weboldal (weblap) készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal

tervező és készítő szolgáltatások; weboldal tervezés, készítés; weboldal tervezés; weboldal kezelési

szolgáltatások; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal használhatóságának tesztelése; weboldal

hálózatok tervezése és kivitelezése; weboldal fejlesztő szolgáltatások; weblapok tervezése és kivitelezése;

weblapok készítése és karbantartása mások számára; weblapok kidolgozásával és karbantartásával kapcsolatos

szolgáltatások; webhelyterhelés-tesztelési szolgáltatás; webhelyek tervezése, készítése, tárolása [hosztolása] és

karbantartása mások számára; weboldalak készítése és karbantartása mások számára; tervezési szolgáltatások

számítógépes programokhoz; tanácsadási szolgáltatások szoftverek fejlesztésének és minőségjavításának

területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek használatával kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatban; szoftvertervezési szolgáltatások;

szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet felhasználók

számára; szoftverkészítés, karbantartás és adaptálás; szoftverfrissítés adatfeldolgozáshoz; szoftverfejlesztési

szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz; szoftverfejlesztés; szoftverek tervezése, fejlesztése és kivitelezése;
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szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek telepítése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek telepítése és

karbantartása internetes hozzáféréshez; szoftverek frissítése; szoftverek frissítése kommunikációs rendszerekhez;

szoftverek karbantartása internet-hozzáféréshez; szoftverek fejlesztése és tesztelése; szoftverek fejlesztése

biztonságos hálózati műveletekhez; szoftvercsomagok igény szerinti tervezése; szoftveralkotás; szoftver

testreszabása; szoftver készítés; szoftver karbantartás és javítás; szoftver-karbantartás; szoftver- és

adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és karbantartása; szoftver adatbázisok frissítése; személyre szabott

weblapok létrehozása és karbantartása; számítógép és szoftver konzultációs szolgáltatások; számítógép

programok felhasználói igények szerinti aktualizálása és adaptálása; számítógép programok installációja;

számítógép programok telepítése; számítógép-programozás; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz és

kommunikációs rendszerekhez; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép-programozás és

szoftvertervezés; számítógép programozáshoz kapcsolódó kutatás; számítógép-programozás és számítógépes

programok karbantartása; számítógép-programozási szolgáltatások adatok tárolásához;

számítógép-programozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozással kapcsolatos

műszaki tanulmányok kidolgozása; számítógép programozással kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

számítógép-programozó szolgáltatások; számítógépek frissítése, aktualizálása; számítógépek programozása;

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek

frissítése; számítógépes hálózatok honlapjainak készítése és aktualizálása; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes nyilvántartások karbantartása; számítógépes

oldalak tervezése; számítógépes program frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; számítógépes

programok frissítése; számítógépes programok írása, frissítése és adaptálása; számítógépes programok

karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése; számítógépes

programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok szerkesztése;

számítógépes programok tesztelése; számítógépes programok tervezése; számítógépes programok

szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások; számítógépes programok telepítése és karbantartása; számítógépes

programokkal kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások; számítógépes programok tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programokkal kapcsolatos információnyújtás; számítógépes programokkal

kapcsolatos elemzési szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos technológiai tanácsadási

szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos kutatás; számítógépes programokkal kapcsolatos

jelentések készítése; számítógépes programozás az internethez; személyre szabott honlapok programozása;

számítógépszoftver tervezése, karbantartása és aktualizálása; számítógépszoftver telepítés, karbantartás és

aktualizálás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok írása; számítógépes szoftverek

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos karbantartása; számítógépes

szoftverek tervezése és frissítése; számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; számítógépes

szoftverek tervezése, fejlesztése és programozása; számítógépes szoftverek tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások;

számítógépes szoftverekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés; számítógépes szoftverek javítása [karbantartás,

frissítés]; számítógépes szoftverek írása és frissítése; számítógépes szoftverek írása és tervezése; számítógépes

szoftver tervezése; számítógépes szoftver tervezése, vázolása és írása megrendelésre; számítógépes szoftver

tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftveralkalmazások telepítése és testreszabása;

számítógépes szoftverek és programok aktualizálása és karbantartása; számítógépes szoftverek frissítése;

számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes szoftverek hibáinak elhárítása

[műszaki támogató szolgáltatások]; számítógépes szoftverek hibakövetése; számítógépes szoftverek fejlesztése és

karbantartása; számítógépes szoftverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás; számítógépes szoftver tervezési

szolgáltatások; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, kölcsönzése és aktualizálása; számítógépes

szoftver telepítése, karbantartása, javítása és szervizelése; számítógépes szoftver telepítése, beállítása és

karbantartása; számítógépes szoftver telepítése és karbantartása; számítógépes szoftver technikai támogató

szolgáltatások; számítógépes szoftver kutatás; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes szoftver
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karbantartás és frissítés; számítógépes szoftver karbantartás és aktualizálás; számítógépes szoftver karbantartási

szolgáltatások; számítógépes szoftver írás; számítógépes szoftver integráció; számítógépes szoftver installálás;

számítógépes szoftver frissítése; számítógépes szoftver frissítése és bővítése; számítógépes szoftver fejlesztése;

számítógépes szoftver fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftver bővítése; számítógépes szoftver

architektúrák tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftver alkalmazási megoldások fejlesztése; számítógépes

szoftver aktualizálása; számítógépes rendszerintegrációs szolgáltatások; számítógépes rendszerekhez és

szerverekhez használatos operációs szoftverek programozása; számítógép-programozási szolgáltatások

kereskedelmi elemzésekhez és beszámolókhoz; programok tervezése számítógépekhez; programok fejlesztése

számítógépekhez; programok fejlesztése; online támogató szolgáltatások számítógépes program felhasználók

részére; online támogatás számítógépes program felhasználók részére; kommunikációs rendszerekhez készült

szoftverek fejlesztése; kommunikációs rendszerekhez való szoftverek karbantartása és frissítése; kommunikációs

rendszerekhez készült szoftverek karbantartása; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások;

honlapok és internetes oldalak tervezése és létrehozása; honlapok és internetes oldalak tervezésével kapcsolatos

tanácsadás; honlap- és weboldal tervezés; adatkiadó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó

berendezések programozása; adatbázisok fejlesztése; adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázis-szoftverek

telepítése és karbantartása; webtárhely biztosítása számítógépes honlapokhoz; webtárhely biztosítása internetes

oldalakhoz; webtárhely szolgáltatás globális számítógépes hálózat számítógépes szerverén; webportálok

hosztolása; weboldalak fogadása, tárolása; vállalati tartalomkezelés; tárhely biztosítása honlapokhoz; szoftver

mint szolgáltatás [saas]; számítógépesített üzleti információk tárolása; online weboldalak tárolása mások számára

online tartalmak megosztására; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok

továbbítása céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok kezelése

céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ továbbítása céljából;

online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ kezelése céljából; online

adattárolás; nem letölthető üzleti szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető számítógépes

szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele szállítási iratok készítéséhez számítógépes hálózatokon,

intraneteken és az interneten; nem helyszíni biztonsági mentés; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása;

elektronikus adattárolás; elektronikus adattárolási és adat-háttérmentési szolgáltatások; dokumentumok

elektronikus tárolása; biztonsági másolatot készítő számítógépes programok és berendezések biztosítása;

biztonsági adatmentési szolgáltatások; adatraktározás; alkalmazás-szolgáltatás; alkalmazás-szolgáltató (asp);

adatbázis kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatbázis

szerver bérbeadása, bérlése; adatbiztonsági szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

adatfeldolgozó eszközök bérbeadása; adatfeldolgozó eszközök és számítógépek bérbeadása; adatfeldolgozó

berendezések kölcsönzése, bérbeadása; számítógépes biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések

elleni védelemhez; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes rendszerelemzéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes

rendszerek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógép alapú információs rendszerekkel

kapcsolatban; tanácsadási és információs szolgáltatások a számítógépes rendszerintegrációval kapcsolatban;

tanácsadási és információs szolgáltatások az információs technológiával kapcsolatban; tanácsadási és információs

szolgáltatások az információs technológia szerkezetével és infrastruktúrájával kapcsolatban; tanácsadás honlapok

és internetes oldalak létrehozásával kapcsolatban; tanácsadás a számítógépes szoftverek karbantartásával

kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes

rendszerelemzés területén; tanácsadás a számítógépes rendszerintegráció területén; tanácsadás a biztonsági

szoftverek területén; számítógépszoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; számítógéprendszerekkel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; számítógépes tanácsadó szolgálat; számítógépes tanácsadó szolgáltatás; számítógépes

tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; számítógépes tanácsadás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos

tanácsadás; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverek telepítésével és

karbantartásával kapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és

karbantartásával kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tervezésével
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kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek alkalmazásával és használatával kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes rendszerek fejlesztésével

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes rendszerek alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes programmal

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítógépes megvalósíthatósági tanulmányok; számítógépes információs

rendszerekkel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása; számítógépes hálózatokra vonatkozó

tanácsadó szolgáltatás; számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; számítógépes

hálózatok fejlesztésével kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózatok alkalmazásával

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadás és

szakértés; számítógépes és információs technológiai konzultációs szolgáltatások; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos műszaki tájékoztatás nyújtása; számítógépekkel kapcsolatos

technikai tanácsadás biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépekkel kapcsolatos

szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógép szoftver tanácsadás;

számítógép-biztonsági konzultáció; számítógép-programozáshoz kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató

szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftver területén; szakmai tanácsadás számítógépekkel

kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk

nyújtása weboldalon keresztül; számítástechnikával kapcsolatos szakértői értékelések biztosítása; konzultációs

szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; információs rendszerekkel kapcsolatos információk

összegyűjtése; információtechnológiai szaktanácsadás; informatikához kapcsolódó információk összeállítása;

információtechnológiai támogató szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információszolgáltatás;

kommunikációs rendszerekhez való szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; konzultációs szolgáltatások a

számítógépekkel kapcsolatban; információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

technológiák kifejlesztése elektronikus hálózatok védelmére; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos

[informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások; számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; adatbázisok

helyreállítása; biztonsági szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózatok, számítógép hozzáférés és számítógépes

tranzakciók számára; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; számítógépek

katasztrófa utáni helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési

szolgáltatása; számítógépes összeomlás utáni helyreállítás szolgáltatásai; számítógépes rendszerek felügyelete

üzemzavarok elkerülése érdekében; üzenetek kódolása; szövegek átalakítása digitális formátumúra; számítógépes

adatok digitális tömörítése; mágneskártyák kódolása; információk, hírek és adatok kódolása, dekódolása és

hitelesítése; elektronikus információ adatkonverziója; dokumentumok digitalizálása; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; adattitkosítás feloldásával kapcsolatos szolgáltatások; adatok tömörítése elektronikus

tároláshoz; adatok és számítógépes programok adatainak konvertálása [nem fizikai átalakítás]; adatok és

számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; adatok dekódolása; adatkódolási szolgáltatások;

adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; tesztelési szolgáltatások minőség vagy szabványok tanúsításához;

tanácsadási szolgáltatások termékek teszteléséhez; számítógépes tesztelés; számítógépek tesztelése; számítógépes

rendszerek teljesítményének viszonyítási alapokkal való összehasonlítása (benchmark); számítógépes

rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés; számítástechnikai eszközök tesztelése; minőség-auditok;

 minőségellenőrzési tesztelés [vizsgálatok].

 45    Ügyvédi szolgáltatások; szerzői jogok védelme; szoftverlicensz; számítógépes szoftverek licenszelése;

számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];

jogi dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi információk biztosítása; jogi információk

összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi konzultációs

 szolgáltatások.
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 ( 111 )  226.949

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 01076

 ( 220 )  2018.04.05.

 ( 732 )  ifj. Lengyel Tibor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Információs rendszerek tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [it]

tanácsadási szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozásra

szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;

adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; adatmásolási és

átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmigrációs szolgáltatások; adattároló rendszerek

tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése; adatok bevitelére,

kiadására, feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adminisztratív

folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás; digitális vízjellel való ellátás; felhasználók

jogainak adminisztrálása számítógépes hálózatokban; információtechnológiai [it] biztonság, védelem és

helyreállítás; információtechnológiai [it] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások;

információtechnológiai projektvezetés; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatás az

információtechnológia területén; kutatás az adatfeldolgozó technológia területén; online számítógépes

szolgáltatások; online weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése harmadik felek részére; számítástechnikai

módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; számítástechnikai platformok készítése mások

megbízásából; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes projektmenedzsment az

elektronikus adatfeldolgozás [edp] terén; számítógépes rendszerek és hálózatok integrálása, egyesítése;

számítógépes rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek memóriabankjainak frissítése; számítógépes

rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; weboldal frissítési

szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; adatbázis-szoftverek telepítése, karbantartása

és frissítése; adatbázisok karbantartása; adatfeldolgozási programok írása; adatfeldolgozó programok

összeállítása; adatfeldolgozó programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó programok fejlesztése;

adatfeldolgozó programok készítése; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó

programok írása; adatfeldolgozó programok tervezése; adatfeldolgozó programok tervezése és fejlesztése;

adatfeldolgozó programok programozása; adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó

számítógépes programok fejlesztése és írása; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; adatkinyerésre

szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számításához használatos számítógépes

szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számolásához használatos számítógépes szoftverek

programozása; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok

importálására és kezelésére szolgáló szoftverek programozása; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére

szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére

szolgáló számítógépes szoftverek programozása; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével kapcsolatos

szolgáltatások; elektronikus adatfeldolgozó [edp] szoftverek programozása; elektronikusan tárolt weboldalak

készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek

tervezése és fejlesztése; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; honlapok és weboldalak tervezése és

kivitelezése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és frissítése;

honlapok és weboldalak tervezése; honlapok és weblapok tervezése és létrehozása; honlapok tervezése;

információs rendszerek tervezése; internet-hozzáférési szoftverek telepítése; internetes biztonsági programok
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programozása; internetes biztonsági programok tervezése és fejlesztése; internetes információs platformokhoz

használatos szoftverek programozása; internetes oldalak frissítése; internetes platformokhoz való szoftverek

programozása; internetes weboldalak készítése; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; webportálok

tervezése; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; weboldalak tervezése és karbantartása; weboldalak

tervezése és létrehozása mások számára; weboldalak programozása; weboldalak készítése, tervezése és

karbantartása; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára; weboldalak tervezése;

weboldalak tervezése és készítése; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése és

tervezése; weboldalak készítése mások megbízásából; weboldalak készítése és szolgáltatása mások számára;

weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása;

weboldalak karbantartása; weboldalak feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások; weboldalak építése és

karbantartása; weboldalak aktualizálása; weboldal (weblap) készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal

tervező és készítő szolgáltatások; weboldal tervezés, készítés; weboldal tervezés; weboldal kezelési

szolgáltatások; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal használhatóságának tesztelése; weboldal

hálózatok tervezése és kivitelezése; weboldal fejlesztő szolgáltatások; weblapok tervezése és kivitelezése;

weblapok készítése és karbantartása mások számára; weblapok kidolgozásával és karbantartásával kapcsolatos

szolgáltatások; webhelyterhelés-tesztelési szolgáltatás; webhelyek tervezése, készítése, tárolása [hosztolása] és

karbantartása mások számára; weboldalak készítése és karbantartása mások számára; tervezési szolgáltatások

számítógépes programokhoz; tanácsadási szolgáltatások szoftverek fejlesztésének és minőségjavításának

területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek használatával kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatban; szoftvertervezési szolgáltatások;

szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet felhasználók

számára; szoftverkészítés, karbantartás és adaptálás; szoftverfrissítés adatfeldolgozáshoz; szoftverfejlesztési

szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz; szoftverfejlesztés; szoftverek tervezése, fejlesztése és kivitelezése;

szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek telepítése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek telepítése és

karbantartása internetes hozzáféréshez; szoftverek frissítése; szoftverek frissítése kommunikációs rendszerekhez;

szoftverek karbantartása internet-hozzáféréshez; szoftverek fejlesztése és tesztelése; szoftverek fejlesztése

biztonságos hálózati műveletekhez; szoftvercsomagok igény szerinti tervezése; szoftveralkotás; szoftver

testreszabása; szoftver készítés; szoftver karbantartás és javítás; szoftver-karbantartás; szoftver- és

adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és karbantartása; szoftver adatbázisok frissítése; személyre szabott

weblapok létrehozása és karbantartása; számítógép és szoftver konzultációs szolgáltatások; számítógép

programok felhasználói igények szerinti aktualizálása és adaptálása; számítógép programok installációja;

számítógép programok telepítése; számítógép-programozás; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz és

kommunikációs rendszerekhez; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép-programozás és

szoftvertervezés; számítógép programozáshoz kapcsolódó kutatás; számítógép-programozás és számítógépes

programok karbantartása; számítógép-programozási szolgáltatások adatok tárolásához;

számítógép-programozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozással kapcsolatos

műszaki tanulmányok kidolgozása; számítógép programozással kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

számítógép-programozó szolgáltatások; számítógépek frissítése, aktualizálása; számítógépek programozása;

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek

frissítése; számítógépes hálózatok honlapjainak készítése és aktualizálása; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes nyilvántartások karbantartása; számítógépes

oldalak tervezése; számítógépes program frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; számítógépes

programok frissítése; számítógépes programok írása, frissítése és adaptálása; számítógépes programok

karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése; számítógépes

programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok szerkesztése;

számítógépes programok tesztelése; számítógépes programok tervezése; számítógépes programok

szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások; számítógépes programok telepítése és karbantartása; számítógépes
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programokkal kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások; számítógépes programok tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programokkal kapcsolatos információnyújtás; számítógépes programokkal

kapcsolatos elemzési szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos technológiai tanácsadási

szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos kutatás; számítógépes programokkal kapcsolatos

jelentések készítése; számítógépes programozás az internethez; személyre szabott honlapok programozása;

számítógépszoftver tervezése, karbantartása és aktualizálása; számítógépszoftver telepítés, karbantartás és

aktualizálás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok írása; számítógépes szoftverek

számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos karbantartása; számítógépes

szoftverek tervezése és frissítése; számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; számítógépes

szoftverek tervezése, fejlesztése és programozása; számítógépes szoftverek tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások;

számítógépes szoftverekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés; számítógépes szoftverek javítása [karbantartás,

frissítés]; számítógépes szoftverek írása és frissítése; számítógépes szoftverek írása és tervezése; számítógépes

szoftver tervezése; számítógépes szoftver tervezése, vázolása és írása megrendelésre; számítógépes szoftver

tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftveralkalmazások telepítése és testreszabása;

számítógépes szoftverek és programok aktualizálása és karbantartása; számítógépes szoftverek frissítése;

számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes szoftverek hibáinak elhárítása

[műszaki támogató szolgáltatások]; számítógépes szoftverek hibakövetése; számítógépes szoftverek fejlesztése és

karbantartása; számítógépes szoftverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás; számítógépes szoftver tervezési

szolgáltatások; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, kölcsönzése és aktualizálása; számítógépes

szoftver telepítése, karbantartása, javítása és szervizelése; számítógépes szoftver telepítése, beállítása és

karbantartása; számítógépes szoftver telepítése és karbantartása; számítógépes szoftver technikai támogató

szolgáltatások; számítógépes szoftver kutatás; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes szoftver

karbantartás és frissítés; számítógépes szoftver karbantartás és aktualizálás; számítógépes szoftver karbantartási

szolgáltatások; számítógépes szoftver írás; számítógépes szoftver integráció; számítógépes szoftver installálás;

számítógépes szoftver frissítése; számítógépes szoftver frissítése és bővítése; számítógépes szoftver fejlesztése;

számítógépes szoftver fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftver bővítése; számítógépes szoftver

architektúrák tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftver alkalmazási megoldások fejlesztése; számítógépes

szoftver aktualizálása; számítógépes rendszerintegrációs szolgáltatások; számítógépes rendszerekhez és

szerverekhez használatos operációs szoftverek programozása; számítógép-programozási szolgáltatások

kereskedelmi elemzésekhez és beszámolókhoz; programok tervezése számítógépekhez; programok fejlesztése

számítógépekhez; programok fejlesztése; online támogató szolgáltatások számítógépes program felhasználók

részére; online támogatás számítógépes program felhasználók részére; kommunikációs rendszerekhez készült

szoftverek fejlesztése; kommunikációs rendszerekhez való szoftverek karbantartása és frissítése; kommunikációs

rendszerekhez készült szoftverek karbantartása; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások;

honlapok és internetes oldalak tervezése és létrehozása; honlapok és internetes oldalak tervezésével kapcsolatos

tanácsadás; honlap- és weboldal tervezés; adatkiadó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó

berendezések programozása; adatbázisok fejlesztése; adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázis-szoftverek

telepítése és karbantartása; webtárhely biztosítása számítógépes honlapokhoz; webtárhely biztosítása internetes

oldalakhoz; webtárhely szolgáltatás globális számítógépes hálózat számítógépes szerverén; webportálok

hosztolása; weboldalak fogadása, tárolása; vállalati tartalomkezelés; tárhely biztosítása honlapokhoz; szoftver

mint szolgáltatás [saas]; számítógépesített üzleti információk tárolása; online weboldalak tárolása mások számára

online tartalmak megosztására; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok

továbbítása céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok kezelése

céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ továbbítása céljából;

online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ kezelése céljából; online

adattárolás; nem letölthető üzleti szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető számítógépes

szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele szállítási iratok készítéséhez számítógépes hálózatokon,
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intraneteken és az interneten; nem helyszíni biztonsági mentés; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása;

elektronikus adattárolás; elektronikus adattárolási és adat-háttérmentési szolgáltatások; dokumentumok

elektronikus tárolása; biztonsági másolatot készítő számítógépes programok és berendezések biztosítása;

biztonsági adatmentési szolgáltatások; adatraktározás; alkalmazás-szolgáltatás; alkalmazás-szolgáltató (asp);

adatbázis kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatbázis

szerver bérbeadása, bérlése; adatbiztonsági szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

adatfeldolgozó eszközök bérbeadása; adatfeldolgozó eszközök és számítógépek bérbeadása; adatfeldolgozó

berendezések kölcsönzése, bérbeadása; számítógépes biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések

elleni védelemhez; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások számítógépes rendszerelemzéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes

rendszerek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógép alapú információs rendszerekkel

kapcsolatban; tanácsadási és információs szolgáltatások a számítógépes rendszerintegrációval kapcsolatban;

tanácsadási és információs szolgáltatások az információs technológiával kapcsolatban; tanácsadási és információs

szolgáltatások az információs technológia szerkezetével és infrastruktúrájával kapcsolatban; tanácsadás honlapok

és internetes oldalak létrehozásával kapcsolatban; tanácsadás a számítógépes szoftverek karbantartásával

kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes

rendszerelemzés területén; tanácsadás a számítógépes rendszerintegráció területén; tanácsadás a biztonsági

szoftverek területén; számítógépszoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; számítógéprendszerekkel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; számítógépes tanácsadó szolgálat; számítógépes tanácsadó szolgáltatás; számítógépes

tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; számítógépes tanácsadás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos

tanácsadás; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverek telepítésével és

karbantartásával kapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és

karbantartásával kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tervezésével

kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek alkalmazásával és használatával kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes rendszerek fejlesztésével

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes rendszerek alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes programmal

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítógépes megvalósíthatósági tanulmányok; számítógépes információs

rendszerekkel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása; számítógépes hálózatokra vonatkozó

tanácsadó szolgáltatás; számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; számítógépes

hálózatok fejlesztésével kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózatok alkalmazásával

kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadás és

szakértés; számítógépes és információs technológiai konzultációs szolgáltatások; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos műszaki tájékoztatás nyújtása; számítógépekkel kapcsolatos

technikai tanácsadás biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépekkel kapcsolatos

szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógép szoftver tanácsadás;

számítógép-biztonsági konzultáció; számítógép-programozáshoz kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató

szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftver területén; szakmai tanácsadás számítógépekkel

kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk

nyújtása weboldalon keresztül; számítástechnikával kapcsolatos szakértői értékelések biztosítása; konzultációs

szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; információs rendszerekkel kapcsolatos információk

összegyűjtése; információtechnológiai szaktanácsadás; informatikához kapcsolódó információk összeállítása;

információtechnológiai támogató szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;

informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információszolgáltatás;

kommunikációs rendszerekhez való szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; konzultációs szolgáltatások a

számítógépekkel kapcsolatban; információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;
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technológiák kifejlesztése elektronikus hálózatok védelmére; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos

[informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások; számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; adatbázisok

helyreállítása; biztonsági szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózatok, számítógép hozzáférés és számítógépes

tranzakciók számára; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; számítógépek

katasztrófa utáni helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési

szolgáltatása; számítógépes összeomlás utáni helyreállítás szolgáltatásai; számítógépes rendszerek felügyelete

üzemzavarok elkerülése érdekében; üzenetek kódolása; szövegek átalakítása digitális formátumúra; számítógépes

adatok digitális tömörítése; mágneskártyák kódolása; információk, hírek és adatok kódolása, dekódolása és

hitelesítése; elektronikus információ adatkonverziója; dokumentumok digitalizálása; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; adattitkosítás feloldásával kapcsolatos szolgáltatások; adatok tömörítése elektronikus

tároláshoz; adatok és számítógépes programok adatainak konvertálása [nem fizikai átalakítás]; adatok és

számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; adatok dekódolása; adatkódolási szolgáltatások;

adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; tesztelési szolgáltatások minőség vagy szabványok tanúsításához;

tanácsadási szolgáltatások termékek teszteléséhez; számítógépes tesztelés; számítógépek tesztelése; számítógépes

rendszerek teljesítményének viszonyítási alapokkal való összehasonlítása (benchmark); számítógépes

rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés; számítástechnikai eszközök tesztelése; minőség-auditok;

 minőségellenőrzési tesztelés [vizsgálatok].

 45    Ügyvédi szolgáltatások; szerzői jogok védelme; szoftverlicensz; számítógépes szoftverek licenszelése;

számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];

jogi dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi információk biztosítása; jogi információk

összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi konzultációs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  226.950

 ( 151 )  2019.01.14.

 ( 210 )  M 18 00808

 ( 220 )  2018.03.13.

 ( 732 )  Pigniczki és Tsa Bt., Kistelek (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Kőmegmunkáló gépek; elektromos polírozók; fém (gyémánt) feldolgozó gépek; erőgépek; motorok (a

szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára

készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

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

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

A rovat 25 darab közlést tartalmaz. 
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