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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 202.739
( 151 ) 2011.04.14.
( 210 ) M 11 00186
( 220 ) 2011.01.26.
( 732 ) Hungarofest Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Liszt minőségi védjegy
( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
( 111 ) 202.740
( 151 ) 2011.04.14.
( 210 ) M 11 00364
( 220 ) 2011.02.08.
( 732 ) BNI CAPITAL Üzleti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Aki ad, az nyer!
( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
( 111 ) 202.741
( 151 ) 2011.04.14.
( 210 ) M 11 00557
( 220 ) 2011.02.25.
( 732 ) Első Magyar Közlekedésbiztonsági és Vezetéstechnikai Központ Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) IPR Consulting Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; járművezetői szolgáltatás; közlekedési
információ; gépkocsikölcsönzés; gépkocsival történő szállítás; helyfoglalás szállítással kapcsolatban;
információnyújtás tárolással kapcsolatban;járműkölcsönzés; járművek kölcsönzése; járművezetői szolgáltatás;
látogatások tervezése turistáknak; parkolási szolgáltatások; parkolóhelyek bérlete; szállítási szolgáltatások;
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szállítási ügynökség; szállítmányozás; személyszállítás; taxiszolgáltatás;utaskísérés; utasszállítás; utazások
szervezése; versenyautók kölcsönzése; vízi járművek kölcsönzése, tárolása; vízi járművel történő szállítás; vízi
utazások szervezése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; elektronikus könyvek és
folyóiratok on-line kiadása; fogadások tervezése [szórakoztatás]; golfpályák üzemeltetése; gyakorlati képzés
[szemléltetés]; időmérés sporteseményeken;klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú
információk; oktatási vizsgáztatás; sportlétesítmények üzemeltetése;sportversenyek rendezése; szabadidős
szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás]; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; gépjárművek műszaki
vizsgálata; kutatás és fejlesztés másokrészére; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki szakértői
tevékenység; számítógépprogramok kidolgozása; számítógép-programozás.
( 111 ) 202.742
( 151 ) 2011.04.14.
( 210 ) M 11 00601
( 220 ) 2011.03.02.
( 732 ) Őrsi Attila, Budapest (HU)
( 541 ) Okosedény
( 511 ) 11 Főzőedények, elektromos.
( 111 ) 202.745
( 151 ) 2011.04.14.
( 210 ) M 11 00461
( 220 ) 2011.02.17.
( 732 ) Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt., Miskolc (HU)
( 740 ) Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda Dr. Sátori Anna ügyvéd, Budapest
( 591 )
( 511 ) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni
igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
A rovat 5 darab közlést tartalmaz.
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