
Védjegyoltalom részleges megszűnése

Védjegyoltalom részleges megszűnésének megállapítása és megújítása

 ( 111 ) 175.679

 ( 732 ) AITIA International Zrt., Budapest (HU)

 ( 156 ) 2022.06.22.

 ( 111 ) 177.192

 ( 732 ) MÁV Magyar Államvasutak Zrt., Budapest (HU)

 ( 156 ) 2022.06.23.

 ( 111 ) 179.305

 ( 732 ) MÁV Magyar Államvasutak Zrt., Budapest (HU)

 ( 156 ) 2022.06.23.

 ( 111 ) 209.439

 ( 732 ) Békési Pálinka Zrt., Békés (HU)

 ( 156 ) 2022.06.29.

 ( 111 ) 209.876

 ( 732 ) Sára-Gulyás Gyöngyvér, Csobánka (HU)

 ( 156 ) 2022.07.06.

A rovat 5 darab közlést tartalmaz.

Árujegyzék korlátozása

 ( 111 ) 213.473

 ( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 511 ) 5 Aranyat tartalmazó fogászati amalgámok; ásványvíz-sók; asztma elleni tea; baktériumtartalmú mérgek; barnító

pirulák; bébiételek; bébinadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók; dezodorok ruházathoz és

textilanyagokhoz; diabetikus kenyér gyógyászatihasználatra; dohánykivonatok [rovarirtó szerek]; dohánymentes

cigaretták gyógyászati használatra; egérirtó szerek; egészségügyi betétek inkontinenciában szenvedőknek;

egészségügyi kendők; egészségügyi nadrágok nőknek; egészségügyi nedvszívó nadrágokinkontinenciában

szenvedőknek; féregirtó szerek; fertőtlenítő készítmények; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítő szerek vegyi vécékhez;

filoxéra kezelésére szolgáló vegyi termékek; fogászati amalgámok; fogászati csiszolószerek; fogászati lakkok;

fogászatilenyomatanyagok; fogászati masztixok; fogcementek; fogsorragasztók; fogtömő anyagok; fogzást

elősegítő készítmények; fogyasztó pirulák; fürdősók; füstölőrudak; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi

termékek; gombaölő szerek, fungicidek; gyógyhatásúhajnövesztő szerek; gyomirtó szerek, herbicidek; gyűrűk

lábtyúkszemekre; hajkenőcsök gyógyászati használatra; higiéniai tamponok; húsleves táptalaj mikroorganizmus

tenyészetekhez; hüvelyöblítő készítmények; hüvelyöblítő készítmények gyógyászatihasználatra; iszap fürdőkhöz;

karbonil [parazitaölő szer]; karkötők gyógyászati használatra; karkötők reuma ellen; kártékony állatok irtására

szolgáló készítmények; kaucsuk fogászati használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; készítmények a

szexuálisaktivitás csökkentésére; készítmények gyógyfürdő terápiához; kokain; kontaktlencse-tisztító

készítmények; korhadást okozó gombák elleni készítmények; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti

készítmények; kriptogámiás betegségek elleni szerek;lábizzadás elleni gyógyszerek; légtisztító készítmények;

légyfogó enyv; légyfogó papír; légyirtó készítmények; levegő szagtalanító készítmények; menstruációs betétek;
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mérgek; meztelen csigák irtására szolgáló szerek; migrén elleni ceruzák; mintázóviaszfogászati használatra;

molyirtó papír; molyirtó szerek; nedvszívó tampon; nemesfém ötvözetek fogászati célokra; oldatok

kontaktlencsékhez; övek havikötőkhöz; párnák szoptatáshoz; patkánymérgek; pelenkák [bébiknek];

peronoszpóra/lisztharmat kezeléséreszolgáló vegyi termékek; porcelán fogászati protézisekhez; ragasztószalagok;

rágógumi gyógyászati használatra; rovarirtó szerek; rovarirtó szerek, inszekticidek; személyes szexuális

síkosítószerek; szőlő betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termékek;talajfertőtlenítő készítmények; tampon

gyógyászati használatra; tejes liszt csecsemők részére; tengervíz gyógyfürdőhöz; termálvizek; tyúkszemirtó

 szerek; tyúkszem-tapaszok; vállövek sebészeti használatra; védőnadrágok [egészségügyi termékek].

 ( 111 ) 218.630

 ( 732 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 511 ) 5 Aranyat tartalmazó fogászati amalgámok; ásványvíz-sók; asztma elleni tea; baktériumtartalmú mérgek; barnító

pirulák; bébiételek; bébinadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók; dezodorok ruházathoz és

textilanyagokhoz; diabetikus kenyér gyógyászatihasználatra; dohánykivonatok [rovarirtó szerek]; dohánymentes

cigaretták gyógyászati használatra; egérirtó szerek; egészségügyi kendők; egészségügyi nadrágok nőknek;

egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; féregirtó szerek;fertőtlenítő készítmények;

fertőtlenítőszerek; fertőtlenítő szerek vegyi vécékhez; filoxéra kezelésére szolgáló vegyi termékek; fogászati

amalgámok; fogászati csiszolószerek; fogászati lakkok; fogászati lenyomatanyagok; fogászati masztixok;

fogcementek;fogsorragasztók; fogtömő anyagok; fogzást elősegítő készítmények; fogyasztó pirulák; fürdősók;

füstölőrudak; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gombaölő szerek, fungicidek; gyógyhatású

hajnövesztő szerek; gyomirtó szerek, herbicidek; gyűrűklábtyúkszemekre; hajkenőcsök gyógyászati használatra;

higiéniai tamponok; húsleves táptalaj mikroorganizmus tenyészetekhez; hüvelyöblítő készítmények; hüvelyöblítő

készítmények gyógyászati használatra; inkontinencia-pelenkák; iszap fürdőkhöz; karbonil[parazitaölő szer];

karkötők gyógyászati használatra; karkötők reuma ellen; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények;

kaucsuk fogászati használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; készítmények a szexuális aktivitás csökkentésére;

készítményekgyógyfürdő terápiához; kokain; kontaktlencse-tisztító készítmények; korhadást okozó gombák elleni

készítmények; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; kriptogámiás betegségek elleni

szerek; lábizzadás elleni gyógyszerek;légtisztító készítmények; légyfogó enyv; légyfogó papír; légyirtó

készítmények; levegő szagtalanító készítmények; menstruációs betétek; mérgek; meztelen csigák irtására szolgáló

szerek; migrén elleni ceruzák; mintázóviasz fogászati használatra; molyirtópapír; molyirtó szerek;

nadrágpelenkák babáknak; nedvszívó tampon; nemesfém ötvözetek fogászati célokra; oldatok kontaktlencsékhez;

övek havikötőkhöz; párnák szoptatáshoz; patkánymérgek; pattanások kezelésére szolgáló

készítmények;peronoszpóra/lisztharmat kezelésére szolgáló vegyi termékek; porcelán fogászati protézisekhez;

ragasztószalagok; rágógumi gyógyászati használatra; rovarirtó szerek; rovarirtó szerek, inszekticidek; személyes

szexuális síkosítószerek; szőlő betegségeinekkezelésére szolgáló vegyi termékek; talajfertőtlenítő készítmények;

tampon gyógyászati használatra; tejes liszt csecsemők részére; tengervíz gyógyfürdőhöz; termálvizek;

 tyúkszemirtó szerek; tyúkszem-tapaszok; vállövek sebészeti használatra; védőnadrágok[egészségügyi termékek].

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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