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Az MP3 fájl elérése:

 http://epub.hpo.hu/e-kutatas/aa?_p=CCF2FFA839471BB7468395634CF4A0A0

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  237.250

 ( 151 )  2022.03.14.

 ( 210 )  M 22 00282

 ( 220 )  2022.01.28.

 ( 732 )  4iG Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bohus Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
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számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  237.255

 ( 151 )  2022.03.14.

 ( 210 )  M 22 00358

 ( 220 )  2022.02.08.

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

 ( 740 )  Dr. Puskás Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  hahu.hu

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  38    Távközlési szolgáltatások.

  41    Szórakoztatás.

 ( 111 )  237.298

 ( 151 )  2022.03.14.

 ( 210 )  M 21 03879

 ( 220 )  2021.11.17.

 ( 732 )  Hülitzerné Veress Katalin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Zoltán Gábor, Budapest

 ( 541 )  dermaver

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; kozmetikai cikkek; kozmetikai bőrápolószerek;

kozmetikai testápoló készítmények; kozmetikai szerek; kozmetikumok; kozmetikumok egyéni használatra;

kozmetikumok és kozmetikai készítmények; nem gyógyhatású bőrápoló folyadékok; nem gyógyhatású fejbőr

kezelő készítmények; nem gyógyhatású folyadékok, oldatok; nem gyógyhatású kozmetikumok; kozmetikai

pakolások; arctisztító tonik; hűsítőkeverék; szárítókeverék; lemosótej; vitaminos bőrnyugtató krém;

 szemránckrém; testápoló krém; láb és kézbőrpuhító krém.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; gyógyszeres és fertőtlenítő szappanok és tisztítószerek; gyógyszeres

száraz samponok; vegyi készítmények higiéniai célokra; bőrápoló gyógyhatású készítmények gyógyászati

 használatra; gyógyhatású hajnövesztő szerek.

 ( 111 )  237.381

 ( 151 )  2022.03.14.

 ( 210 )  M 22 00114

 ( 220 )  2022.01.13.

 ( 732 )  Ízes Élmény Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Monori Ügyvédi Iroda, Pécs

 ( 541 )  PEZSGŐHÁZ

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás; időleges szállásadás.

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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