
Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 19 02365

 ( 220 ) 2019.07.30.

 ( 731 )  Agrometry Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 ) Thor

 ( 511 ) 1    Alkaloidok mezőgazdasági használatra; anyagok, szubsztanciák talajmentes termesztéshez [mezőgazdaság];

bakteriális készítmények mezőgazdasági használatra; bakteriológiai készítmények mezőgazdasági használatra;

biológiai adalékok növényzet átalakításához mezőgazdasági takarmánnyá; felületaktív anyagok mezőgazdasági

féregirtókkal kapcsolatos használatra; felületaktív vegyi anyagok mezőgazdasági használatra; folyadéktároló

polimerek mezőgazdasági használatra; folyékony foszfát mezőgazdasági termények leveleire történő felvitelre;

kalcium-peroxid mezőgazdasági használatra; korom ipari vagy mezőgazdasági célokra; kőzetrostok

mezőgazdasági használatra; mész mezőgazdasági használatra; mészkőgranulátum mezőgazdasági célokra;

mészkőpor mezőgazdasági célokra; mezőgazdaságban használt vegykezelt tőzeg; mezőgazdaságban használt

vegyszerek; mezőgazdasági kártevőirtásra használt ragasztóanyagok; mezőgazdasági kártevőirtásra használt

bevonatos ragasztóanyagok; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyszerek; mezőgazdasági mész;

mezőgazdasági műtrágyák; mezőgazdasági savak; mezőgazdasági vegyszerek; mezőgazdasági vegyszerek,

kivéve a gombaölő, gyomirtó, növényirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; mulcs mezőgazdasági környezetek

talajjavítására; növények növekedését szabályozó szerek mezőgazdasági használatra; nyomelemek

mezőgazdasági használatra; polimerek mezőgazdasági vegyi anyagok gyártásához; szervetlen peroxidok

mezőgazdasági használatra; szubsztrátumok mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti használatra; szubsztrátumok

talajmentes termesztéshez [mezőgazdaság]; talajjavítókmezőgazdasági használatra; talajjavítók mezőgazdasági

célokra; talajkondicionáló készítmények mezőgazdasági termékek növekedésének fokozására; talajkondicionáló

készítmények mezőgazdasági termékek növekedésének szabályozására; tápanyagok [trágyák] folyadék

formájában, mezőgazdasági használatra; tengeri algából készült mezőgazdasági trágya; vegyi segédanyagok

mezőgazdasági használatra; vegyszerek a mezőgazdasági vegyészeti iparágban való felhasználásra [nem

gombaölők, gyomirtók, növényirtók, rovarirtók, parazitaölők]; vegyszerek és természetes anyagok keverékei,

mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vetőmag gének mezőgazdasági termeléshez; állati trágya;

ammónia ipari célokra; ammónia ipari célra [illó alkália]; ammónium-nitrát; ammóniumklorid-tartalmú trágyák;

ammóniumnitrát-tartalmú trágyák; ammóniumszulfát-tartalmú trágyák; antioxidánsokat tartalmazó trágyák;

ásványi trágyázási készítmények; ásványi termékek növénytermesztéshez; bakteriológiai készítmények kertészeti

használatra; bakteriológiai készítmények erdészeti használatra; baktériumkészítmények erdészeti használatra;

baktériumkészítmények kertészeti használatra; biológiai adalékok növényzet átalakításához silótakarmánnyá;

biológiai adalékok termény komposzttá alakításához; biológiai oltóanyagok, nem gyógyászati használatra;

biostimulánsok mint növényi növekedésserkentők; biotrágyák; biotrágyák magkezelésre; biotrágyák

talajkezelésre; csávázóanyagok (vető) magokhoz; csávázószerek [trágyák]; csírázásgátlók [csírázásgátló

anyagok]; dupla szuperfoszfát műtrágyák; dupla vagy tripla szuperfoszfát műtrágya;duzzasztott agyag

hidroponikus növénytermesztéshez [szubsztrátumok]; duzzasztott agyag hidroponikus növénytermesztéshez

[szubsztrátum]; erdészeti vegyi termékek, kivéve a gombaölő, gyomirtó, rovarölő és parazitaölő szereket;

erdészeti vegyszerek, gombairtók, gyomirtók, rovarirtók és parazitaölő szerek kivételével; erdészeti vegyszerek,

kivéve a gombaölő, gyomirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; fejtrágyák gyephez; fejtrágyák [humusz] gyephez;

felületaktív vegyi anyagok kertészeti használatra; felületaktív vegyi anyagok erdészeti használatra; folyékony

foszfát kertészeti termények leveleire történő felvitelre; folyékony trágya; folyékony trágyahelyettesítők;

folyékony trágyák; foszfátok takarmányiparban történő felhasználásra; foszfátok [trágyák]; fűtrágyák; füvön vagy

füves területeken használatos trágyák; gyökerezést elősegítő ültetési, palántázási adalékanyagok; gyomirtó

szerekben használt vegyszerek; gyomirtó vegyületekhez használt vegyszerek; hormonok gyümölcsök érésének
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elősegítésére; hormonok zöldségek és gyümölcsök érésének elősegítésére; hozamfokozók [kivéve orvosi vagy

állatorvosi használatra]; hozamnövelő szerek zöldségekhez; humuszos fejtrágya; kainit; kalcinált kálium trágya;

kalcium-ciánamid [trágya]; kalcium-ciánamidok; kalcium-foszfát; kalcium-nitrát; kalcium-peroxid erdészeti

használatra; kalcium-peroxid kertészeti használatra; kalcium szuperfoszfát trágyák; kalciumfoszfát;

kalciumszilikát-trágyák; kálium; kálium-bioxalát; kálium-klorid trágyák; kálium műtrágyák; kálium-szulfát;

kálium-szulfát trágyák; karbamid-formaldehid gyanták; karbamid műtrágyák; karbolnövényvédelmi használatra;

kártevőirtó összetételekben használt vegyszerek; kártevőirtó szerek gyártásában köztes anyagként használt

vegyszerek; kártevőirtókban használt vegyszerek; kelátozott anyagok növények levélzetének pótlásához;

kelátozott anyagok növények levélzetének táplálásához; kelátozott anyagok növények levéltrágyázásához; kémiai

műtrágyák; kémiailag átalakított keveréktrágyák; kertészetben használt vegyszerek; kertészeti célokra használt

gázok; kertészeti tápanyagok [műtrágyák]; kertészeti vegyszerek, a gombaölő, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölő

szerek kivételével; kertészeti vegyszerek [nem gombaölő, gyomirtó, növényirtó, rovarirtó, parazitaölő szerek];

készítmények növények kórokozók elleni védelmére; kevert foszfát műtrágyák; kevert szuperfoszfát műtrágyák;

kevert trágyák; komplex műtrágyák; komposzt, trágyák, műtrágyák; komposztok kertészeti táptalajokhoz; lassan

oldódó trágyakeverékek; levélhumusz, avar [trágya]; levélhumusz, komposzt; lombtalanítók; lombtápok; lúgkő,

kálisó; lúgos káliumvegyületek [kálisó, kálium-karbonát]; magnézium-klorid; magnézium-szulfát; mangántrágya;

mikroorganizmusok növények növekedésének stimulálására; mulcs kertészeti környezetek talajjavítására;

műtrágyák, gyeptrágyák, fűtrágyák; műtrágyák háztartási használatra; nátrium-klorát; nátrium-molibdát;

nátrium-nitrát trágya; nitrogén biotrágyák; nitrogénes műtrágyák; nitrogént és magnéziumot tartalmazó

műtrágyák; nitrogénvegyületekből álló műtrágyák; növekedésstimulálók, növekedésserkentők [kivéve orvosi

vagy állatgyógyászati használatra]; növekedésszabályozók növények részére;növények leveleinek sárgulását

megakadályozó vas-szulfátok; növények növekedését elősegítő, mikroorganizmusokat tartalmazó készítmények;

növények növekedését szabályozó, mikroorganizmusokat tartalmazó készítmények; növények növekedését

szabályozó készítmények; növényeken okozott környezeti károk kezelésére szolgáló vegyszerek; növényekhez,

terméshez gyors növekedési periódusok során használt lombtrágyák; növényekhez, terméshez stresszes

periódusok során használt lombtrágyák; növényerősítő készítmények; növényi betegségek kezelésére szolgáló

vegyipari termékek; növényi hormonok (fitohormonok); növényi növekedésszabályozók; növényi

szubsztrátumok; növénytápláló készítmények; növénytartósító szerek; növényvédő vegyszerek [nem gombaölők,

gyomirtók, növényirtók, rovarirtók és parazitaölők]; nyomelem készítmények növények részére; nyomelem tápok

növények részére; nyomelemek kertészeti használatra; porelnyomó vegyszerek gabonához, gabonaszemekhez;

rovar növekedésszabályozók gyártásához használt vegyszerek; rovarölő szerek gyártásához használt vegyszerek;

sók [trágyák]; szabályozott felszabadulású trágyák kertészkedéshez; szerves anyagokkal dúsított

komposzt-keverékek; szerves komposzt anyagok [trágyák]; szerves komposztok; szerves talajjavító porok és

készítmények; szerves trágyák; szervestrágyák; szervetlen peroxidok kertészeti használatra; szervetlen peroxidok

erdészeti használatra; szervetlen trágyák, műtrágyák; szintetikus műtrágyák; szőlőbetegségek megelőzésére

szolgáló vegyszerek; szubsztanciák növények növekedésének szabályozására; szubsztanciák növények

növekedésénekelősegítésére; szuperfoszfátok [műtrágyák]; talaj trágyázására, műtrágyázására szolgáló szerek;

talajba oltható talajkondicionáló szerek, magok vetésének előkészítésére [nem sterilizáló]; talajjavító adalékok;

talajjavító adalékok [trágyázás]; talajjavító anyagok, szerek; talajjavító szerek; talajjavító vegyi termékek;

talajjavítók kertészeti célokra; talajjavítók kertészeti használatra; talajkezelésre szolgáló vegyipari készítmények;

talajkondicionáló anyagok [nem sterilizálás]; talajkondicionáló készítmények kertészeti termékek növekedésének

szabályozására; talajkondicionáló készítmények kerti termékek növekedésének fokozására; talajkondicionáló

készítmények kertészeti termékek növekedésének fokozására; talajkondicionáló készítmények kerti termékek

növekedésének szabályozására; talajkondicionáló készítmények; talajkondicionáló szerek [nem sterilizáló];

talajkondicionáló termékek [nem csírátlanítók]; talajkondicionáló termékek; talajkondicionáló vegyszerek [nem

sterilizáló]; talajkondicionáló vegyszerek; talajkondicionálók; talajmódosítók, talajjavítók; talajtrágyák,

műtrágyák; tápanyagok növények részére; tápanyagok növények számára; tápanyagok növényeknek; tengeri

összetevőkből készült trágyák; tengeri trágyák; tengerimoszat-kivonat növények növekedésének serkentésére;
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terméshozam-növelő szerek; természetes és szintetikus növényi táptalajok; termesztett növényekhez használt

mikrotápanyagok; trágyák és műtrágyák; trágyák, műtrágyák; trágya keverékek, műtrágya keverékek; vegyi

adalékanyagok gombaölő szerekhez; vegyi adalékanyagok rovarirtó szerekhez; vegyi készítmények agabonát

megtámadó betegségek megelőzéséhez; vegyi készítmények magok kezeléséhez; vegyi segédanyagok erdészeti

használatra; vegyi segédanyagok kertészeti használatra; vegyi talajkondicionálók; vegyi termékek gyomok

növekedésének megakadályozására; vegyszerek és természetes anyagok keverékei kertészeti trágyákként történő

felhasználásra; vetőmag kezelő készítmények tartósításhoz; vetőmag tartósító anyagok; vetőmagok bevonására

használt vegyszerek [a gombaölő szerek, gyomirtó szerek, rovarirtó szerek, parazitaölő szerek kivételével];

 zöldségfélék csírázását gátló termékek.

5    Algaölő szerek mezőgazdasági célokra; atkairtó szerek mezőgazdasági célokra; biológiai rovarirtók

mezőgazdasági célokra; gombaölő szerek mezőgazdasági használatra; gyomirtószer mezőgazdasági használatra;

mezőgazdasági féregirtók, rovarirtók; rovarirtók mezőgazdasági használatra; atkairtó szerek; atkairtók; atkaölő

szerek ipari célokra; biocidok; biológiai gombaölő szerek; biológiai gyomirtó szerek; dohánykivonatok [rovarirtó

szerek]; erdészeti gombairtó vegyszerek; erdészeti növényirtó vegyszerek; erdészeti parazitairtó vegyszerek;

erdészeti rovarirtó vegyszerek; féregirtó szerek; féregirtók; féregriasztó készítmények; féregriasztók pázsiton,

gyepen való használatra; fonalféregirtó szerek; fonálféregölő szerek; fungicid [gombaölő] gombás anyagok;

füstölőszerek, gázalakú növényvédőszerek; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi készítmények; gombaölő

készítmények; gombaölő szerek, fungicidek; gombaölő szerek kártevők irtására; gombaölő szerek kertészeti

használatra; gyomirtásra szolgáló készítmények; gyomirtó szerek, herbicidek; gyomirtók; gyomirtók otthoni

használatra; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; készítmények talajfertőtlenítéshez; lárvairtó szerek;

meztelen csigák irtására szolgáló szerek; puhatestűirtók; rovarirtó készítmények; rovarirtó szerek, inszekticidek;

rovarirtó szerek kertészeti célokra; rovarirtó termékek; rovarirtók háztartási használatra; rovarok irtására szolgáló

szerek; rovarok növekedését szabályozó szerek; rovarokat vonzó anyagok; rovarriasztó készítmények;

rovarriasztók; szintetikus biocidok; szőlőbetegségek kezelésére szolgálóvegyszerek; talajfertőtlenítő

készítmények; természetes biocidok; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények kártevőirtásra, féregirtásra; vegyi készítmények növényvédelmi célokra; viselkedésmódosító

 vegyszerek kártevők elleni védekezéshez.

 ( 210 ) M 19 02464

 ( 220 ) 2019.08.07.

 ( 731 )  Kultik Mozihálózat Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 ( 210 ) M 19 02761

 ( 220 ) 2019.09.13.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) PREVELON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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