
Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 20 00412

 ( 220 ) 2020.02.11.

 ( 731 )  HELVÉCIA PROTEIN TRADE Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeghalom (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ECO-LIBRY

 ( 511 ) 9    Szoftverek; könyvelőszoftverek; mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez; mobil szoftverek; freeware

[ingyen használható szoftver]; beágyazott szoftverek; adatfeldolgozó szoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis

szoftverek; adatbányászszoftverek; adattároló programok; felülvizsgálat-ellenőrző platformok [szoftverek];

adatbázismotorok; adatbázis-szinkronizáló szoftverek; adatkezelő szoftverek; fájlszinkronizáló szoftverek;

képkezelő szoftverek; letölthető mobilalkalmazások adatokkezeléséhez; üzleti információszerző szoftverek;

számítógépes segédprogramok fájl kezeléshez; számítógépes szoftverek adattárolás automatizálásához;

számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek pénzügyi

modellekkidolgozásához; e-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek; fizetőszoftverek; tartalomkezelő szoftverek; a

fent említettek mindegyike kizárólag gazdasági folyamatok könyvelésével, kontrollingjával és ellenőrzésével

 kapcsolatban.

 42    Szoftvertervezési szolgáltatások; szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftverkészítés, karbantartás és

adaptálás; szoftverek fejlesztése és tesztelése; szoftverek telepítése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek

tervezése és fejlesztése;számítógépszoftver tervezése, karbantartása és aktualizálása; számítógépes

szoftverprogramozási szolgáltatások; szoftveralkotás; szoftver- és adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és

karbantartása; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos kutatás ésfejlesztés; számítógépes szoftverek tervezése,

fejlesztése és programozása; számítógépes szoftverírás; számítógépes szoftverek bérbeadása és karbantartása;

számítógépes szoftverek fejlesztése számítógéppel támogatott tervezéshez/gyártáshoz [CAD/CAM];számítógépes

szoftver tervezése, karbantartása, kölcsönzése és aktualizálása; számítógépes szoftver fejlesztése; számítógépes

programozással kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programozási szolgáltatás; számítógépes programok

készítése; számítógépesjátékszoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes adatbázisok tervezése;

számítógép-programozás és szoftvertervezés; programok fejlesztése; a fent említettek mindegyike kizárólag

 gazdasági folyamatok könyvelésével, kontrollingjával és ellenőrzésévelkapcsolatban.

 ( 210 ) M 20 03439

 ( 220 ) 2020.11.13.

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

 ( 541 ) GILADET

 ( 511 )  5    Nőgyógyászati célú gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03535

 ( 220 ) 2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Nőgyógyászati célú gyógyszerkészítmények.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 10. szám, 2021.05.28.

Nemzeti védjegybejelentés módosítása
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