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 ( 511 )  35    Könyvelés; adminisztratív könyvelés; számítógépes könyvelés; könyvelés, könyvvizsgálat; mérlegképes

könyvelés; adótanácsadás [könyvelés]; adótervezés [könyvelés]; költségek könyvelése; adóbevallások elkészítése

[könyvelés]; könyvvitel, könyvelés,könyvvizsgálat; számítógépesített könyvelési szolgáltatások; számviteli,

könyvelési szolgáltatások; könyvelési szolgáltatások nyugdíjalapokhoz; tanácsadás könyvelési kérdésekben;

adózással kapcsolatos konzultáció [könyvelés]; számlákkal kapcsolatostájékoztatás [könyvelés]; adóvisszatérítési

tanácsadó szolgáltatások [könyvelés]; tandíjjal kapcsolatos könyvelési szolgáltatások; tandíjköltségekkel

kapcsolatos könyvelési szolgáltatások; adózással kapcsolatos könyvelési tanácsadás; követelésekkelkapcsolatos

könyvelési szolgáltatások; mezőgazdasági vállalkozások költségeivel kapcsolatos könyvelési szolgáltatások;

fúziókkal és felvásárlással kapcsolatos könyvelési szolgáltatások; könyveléssel kapcsolatos szaktanácsadói és

tájékoztatószolgáltatások; üzleti tanácsadás; tanácsadás üzleti ügyekben; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti

adminisztrációs tanácsadás; üzleti hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; felszámolással kapcsolatos üzleti

tanácsadás; üzleti folyamatkezelés éstanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó tanácsadás; felvásárlásokhoz

kapcsolódó üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás magánszemélyek számára; üzleti elemzéssel kapcsolatos

tanácsadás; számítógépek használatával kapcsolatos üzleti tanácsadás; pénzügyiátszervezéssel kapcsolatos üzleti

tanácsadás; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás; növekedés finanszírozásával kapcsolatos

üzleti tanácsadás; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; üzleti tanácsadás

vállalatokegyesülésével kapcsolatban; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; üzleti tervezéssel kapcsolatos

tanácsadás, konzultáció; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; számítógépek kiválasztásával

kapcsolatos üzleti tanácsadás; üzletitervezéshez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzleti kockázatkezeléshez

kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; franchising-ra vonatkozó

üzleti tanácsadási szolgáltatások; üzleti kutatási éstanácsadási szolgáltatások; üzleti adminisztrációval kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; üzleti elemzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti menedzsmenttel

kapcsolatos segítségnyújtás és tanácsadás; üzleti szervezéssel kapcsolatossegítségnyújtás és tanácsadás;

franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció; vállalat felszámolással kapcsolatos üzleti tanácsadási

szolgáltatások; franchise-ra vonatkozó üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise üzletek létesítésévelkapcsolatos

üzleti tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetéssel és üzleti tevékenységekkel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; franchise-ok üzemeltetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; üzleti stratégiával

kapcsolatos konzultációs éstanácsadási szolgáltatások; pénzgyűjtési kampányok irányításához kapcsolódó üzleti

tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi vállalatoknak nyújtott, üzleti ügyeik bonyolításával kapcsolatos

tanácsadás; a közszektor cégeinek üzletvezetéséhez kapcsolódóüzleti tanácsadási szolgáltatások; üzleti

tanácsadási szolgáltatások fizetési és osztályozási struktúrák meghatározására; üzleti elemzéssel kapcsolatos

segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti menedzsmenttel kapcsolatossegítségnyújtás,

tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti tervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási

szolgáltatások és konzultáció; franchise létrehozásával és működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási

szolgáltatások; üzletimenedzsment tanácsadás az igazgatói és cégvezetési fejlesztéssel kapcsolatban; üzleti

tanácsadási szolgáltatások fizetési és osztályozási struktúrák munkakörök értékelése általi meghatározására;

könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; adóbevallásokelkészítésével kapcsolatos könyvelési tanácsadás;

könyveléssel kapcsolatos konzultáció és információnyújtás; üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; könyvvitel és számvitel; számítógépes számvitel készítése; költséggazdálkodásiszámvitel;
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számítógépes számvitel; törvényszéki számviteli szolgáltatások; számítógépesített adóalap megállapítás

[számvitel]; könyvviteli és számviteli szolgáltatások; számviteli információkhoz kapcsolódó jelentések

szolgáltatása; energiafogyasztásnyomon követése és ellenőrzése mások számára számviteli audit céljából;

gázolajár-változás nyomon követése és ellenőrzése mások számára számviteli audit céljából;

adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallás előkészítő szolgáltatások; adóbevallásokelkészítése;

adóbevallások elkészítése és konzultációs szolgáltatások; adóügyi konzultáció; adózási konzultáció [könyvvitel];

adózással kapcsolatos iratok elkészítése; franchise-adók által nyújtott szolgáltatások, nevezetesen segítségnyújtás

ipari vagykereskedelmi vállalatok működtetésében vagy ügyvitelében; jótékonysági adománygyűjtő

rendezvények promóciójának megszervezése; tanácsadás adóbevallások elkészítésével kapcsolatban;

munkaerő-közvetítési konzultáció; ideiglenes munkaerő toborzása;ideiglenes munkaerő közvetítése; munka- és

munkaerő közvetítés; munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó információszolgáltatás; munkaerő közvetítése határozott

időre; munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási

célokra;munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; munkaerő-felvételi tanácsadás; vezetői munkaerő-toborzás;

munkaerő közvetítő szolgáltatások; munkaerő toborzási szolgáltatás; munkaerő kölcsönzés; munkaerő áthelyezés;

hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás;üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; munkaerő

toborzáshoz kapcsolódó igazgatási tanácsadás; menedzsment tanácsadás a személyzet elhelyezésével

kapcsolatban; fizetési jegyzékkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; személyzetitanácsadás; foglalkoztatási

konzultáció, tanácsadás; személyzeti tanácsadási szolgáltatások; vezetők kiválasztásával kapcsolatos tanácsadás,

konzultáció; toborzási tanácsadás pénzügyi szolgáltatások területén; munkaerő-közvetítéssel

kapcsolatoskonzultációs és tanácsadási szolgáltatások; személyzet elhelyezésével kapcsolatos tanácsadási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 00131

 ( 220 ) 2021.01.15.

 ( 731 )  ARAGO Green Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság, Sajókeresztúr (HU)

 ( 740 )  JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Adagoló szelepek [gépalkatrészek]; biztonsági szelepek [géprészek]; elektromos működtetésű szelepek; fém

biztonsági szelepek [gépalkatrészek]; fém csapok [szelepek] gépalkatrészek; folyadékáramlást szabályozó

szelepek [mechanikus]; gépek nyomásszabályozószelepei; gépek részét képező iszapürítő szelepek; gépek részét

képező nyomásszabályozó szelepek; hidraulikus szelepek; hidraulikus szelepek [gépalkatrészek]; golyós

szelepek, mint gépalkatrészek; hidraulikus szelepemelők; hidraulikus vezérlésselautomatikus módon működtetett

szelepek; nyomásváltozás által működtetett szelepek; nyomásszabályozók [szelepek], mint géprészek;

pneumatikusan működtethető szelepek; szelepek; szelepek gépekhez; szelepek [géprészek]; szelephimbák

[géprészek];szelephimbák [gépjármű motoralkatrészek]; szelepfedelek [járműalkatrészek]; üzemanyag-szelepek;

vákuumszabályozó szelepek [hajtóművek részei]; vákuumszabályzó szelepek [géprészek]; zárható szelepek

 [géprészek]; visszacsapó szelepek műanyagból[géprészek]; visszacsapó szelepek fémből [géprészek].

 12    Gumiabroncs szelepek; járműabroncsokhoz való szelepsapkák; járműabroncsokhoz való szelepszárak;

 szelepek járműabroncsokhoz.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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