
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  235.540

 ( 151 )  2021.09.28.

 ( 210 )  M 21 02991

 ( 220 )  2021.08.11.

 ( 732 )  Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (HU)

 ( 541 )  MEK

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

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; közönségszolgálati

 szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; elektronikus könyvek és

folyóiratok online publikálása; könyvtári szolgáltatások; oktatási információs szolgáltatások; online elektronikus

 kiadványok biztosítása, nemletölthetők; nem reklámcélú szövegek publikálása.

 ( 111 )  235.544

 ( 151 )  2021.09.28.

 ( 210 )  M 21 03133

 ( 220 )  2021.08.30.

 ( 732 )  Pharmatron Kft., Vecsés (HU)

 ( 541 )  Jutavit

 ( 511 ) 5    A-vitamin készítmények; aktív szenet tartalmazó diétás kiegészítők; aminosavakat tartalmazó étrend- és

táplálékkiegészítők; antioxidáns kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi táplálék-kiegészítők emberi

fogyasztásra; b-vitamin készítmények; búza étrend-kiegészítők; búzacsíra étrend-kiegészítők; c-vitamin

készítmények; chlorella étrendkiegészítők; csukamájolaj kapszulák; d-vitamin készítmények; diétás

ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők; dietetikus élelmiszerek gyógyászati célokra; élelmiszert helyettesítő

porok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étkezést helyettesítő, táplálékkiegésztő, energianövelő szeletek;

étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és

állóképesség javítására; étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére;

étrend-kiegészítők házi kedvencek számára porított italkeverékek formájában; étrend-kiegészítők kozmetikai

hatással; étrend-kiegészítők pecsétviaszgomba-spóraporból; étrend-kiegészítők porformában; étrend-kiegészítők

sportolók számára; étrendkiegészítő italok; étrendkiegészítők csecsemőknek; étrendkiegészítők gyógyászati

célokra; fogyasztó kapszulák; fogyasztó tabletták; főként kalciumot tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként

cinket tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként magnéziumot tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként vasat

tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főleg ásványi anyagokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; főleg

vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; folsavat tartalmazó étrend-kiegészítők;folyékony

étrend-kiegészítők; folyékony táplálékkiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; folyékony gyógynövényes

táplálék-kiegészítők; gyógyhatású teák; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógyteák; gyógyszeres táplálékkiegészítők; kalciummal dúsított

cukorka; l-karnitin fogyókúrához; lecitin étrend-kiegészítők; lenmag étrend-kiegészítők; lenmagolaj

étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; multivitamin készítmények; multivitaminok; nyomelemekből

álló étrend- és táplálékkiegészítők; őrölt lenmag rost étrend-kiegészítőként; pezsgő vitamintabletták; porított

fehérje étrend kiegészítők; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére;

táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; tápláló italkeverék étkezés

helyettesítőjeként való használatra; terhességi vitaminok; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin

és ásványi anyag kiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények; vitamin italok; vitamin kiegészítők;

vitamin kiegészítők vesedialízishez; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában;

vitaminnal dúsított italok gyógyászati célokra; vitaminnal dúsított kenyér terápiás célokra; vitaminok és
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 vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; vitaminos gumicukorkák; vitamintabletták.

 30    Filteres teák; filteres teák nem gyógyhatású teák készítéséhez; filteres teák [nem gyógyhatású];

gyógynövény forrázatok; gyógynövény készítmények italkészítéshez; gyógyteák [forrázatok]; gyógyteák nem

gyógyászati célokra; hársfa tea; hársfavirágtea; kamillatea; kamillaalapú italok; kamilla-alapú italok;

kávékivonatok; készítmények italokhoz [tea alapú]; kimért teák [nem gyógyhatású -]; nem gyógyászati

használatra szánt gyógynövény teák; tea; teából készült nem gyógyhatású főzetek; teahelyettesítőként használt

virágok vagy levelek; teák; teák [nem gyógyhatású]; teák [nem gyógyászati használatra]; teakeverékek;

 teakivonat; teakivonatok; zöld tea.

 ( 111 )  235.545

 ( 151 )  2021.09.28.

 ( 210 )  M 21 03141

 ( 220 )  2021.08.31.

 ( 732 )  Pharmatron Kft, Vecsés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    A-vitamin készítmények; aktív szenet tartalmazó diétás kiegészítők; albumin étrendkiegészítők; alginát

étrendkiegészítők; aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; antioxidáns kiegészítők; antioxidáns

táplálékkiegészítők; ásványiélelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi táplálék-kiegészítők

emberi fogyasztásra; B-vitamin készítmények; búzacsíra étrend-kiegészítők; búza étrend-kiegészítők; C-vitamin

készítmények; chlorella étrendkiegészítők; csukamájolaj;csukamájolaj cseppek; csukamájolaj kapszulák;

D-vitamin készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők;

étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek; étrend-kiegészítő italpor

keverékek;étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők emberek és állatok

részére; étrend-kiegészítők házi kedvencek számára porított italkeverékek formájában; étrend-kiegészítők

porformában; étrend-kiegészítők sportolókszámára; étrendkiegészítő italok; étrendkiegészítők csecsemőknek;

étrendkiegészítők gyógyászati célokra; étrendkiegészítőként használható gyógyélelmiszerek; fogyasztó tabletták;

fogyasztó kapszulák; főként cinket tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főkéntkalciumot tartalmazó

tápanyag-kiegészítők; főként magnéziumot tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként vasat tartalmazó

tápanyag-kiegészítők; főleg ásványi anyagokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; főleg vitaminokból

készült egészségügyitáplálékkiegészítők; folsavat tartalmazó étrend-kiegészítők; folyékony étrend-kiegészítők;

folyékony gyógynövényes táplálék-kiegészítők; folyékony táplálékkiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők;

glükóz étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők;lenmag étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők;

méhpempő étrend-kiegészítők; multivitamin készítmények; multivitaminok; növényi kiegészítők;

nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; őrölt lenmag rost étrend-kiegészítőként;

pezsgővitamintabletták; pollen étrend-kiegészítők; porított fehérje étrend kiegészítők; porított, gyümölcs ízesítésű

étrend-kiegészítő italkeverékek; probiotikus kiegészítők; prebiotikus kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők;

protein étrend-kiegészítők;protein táplálékkiegészítők állatoknak; szója izoflavon étrend-kiegészítők; szójafehérje

étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére;

táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra; vegyesvitaminkészítmények; táplálkozási kiegészítők;

terhességi vitaminok; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények; vitamin

italok; vitamin kiegészítők; vitamin kiegészítők vesedialízishez; vitaminkészítmények; vitamincseppek;

vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; vitaminnal dúsított italok gyógyászati célokra; vitaminnal

dúsított kenyér terápiás célokra; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők;

 vitaminos gumicukorkák;vitamintabletták.

 ( 111 )  235.547

 ( 151 )  2021.09.28.
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 ( 210 )  M 21 03036

 ( 220 )  2021.08.17.

 ( 732 )  Szemlédy-Regős Ákos Pál, Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Czeglédi Ádám Sándor ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  T FLOTTA

 ( 511 )  39    Utazások, túrák szervezése; kirándulások szervezése; hajóbérlés; hajókölcsönzés; hajós utasszállítás;

 hajóutak szervezése; utazások és hajókirándulások szervezése.

 41    Hajóversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; szabadidős rendezvények megszervezése; vállalati

rendezvények (szórakoztatás); kirándulások szervezése szórakoztatási célokra; szórakoztatási szolgáltatások;

szórakoztatási információs szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; zenés

 szórakoztatási szolgáltatások; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás].

 ( 111 )  235.569

 ( 151 )  2021.09.28.

 ( 210 )  M 21 03121

 ( 220 )  2021.08.27.

 ( 732 )  Zöldy Erika, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 511 )   29    Chipsek, burgonyachipsek, gyümölcsből készült chipsek, zöldségből készült chipsek.

  30    Kukoricapelyhek, chipsek (gabonakészítmények), müzlik, gabonatermékekböl álló rágcsálnivalók.

  32    Üdítőitalok.

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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