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Védjegyoltalom részleges megszűnése
Védjegyoltalomról való részleges lemondás
( 111 ) 126.844
( 732 ) Medicor Elektronika Zrt., Budapest (HU)
( 511 ) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek (beleértve a művégtagokat, a műszemeket és
műfogakat is); csecsemő és hordozható inkubátorok; melegítő és újraélesztő asztalok; fototerápiás készülékek;
vérnyomásmérők; elektronikusciklusnaptárok; csontsűrűségmérők; digitális lázmérők; horkolás- és
fogcsikorgatás gátlók; TENS (elektroterápiás) készülékeket; infúziós pumpák.
( 111 ) 167.375
( 732 ) Medicor Elektronika Zrt., Budapest (HU)
( 511 ) 10 Diagnosztikai, sebészeti, orvosi és fogászati készülékek és eszközök (beleértve fecskendőket, fecskendőtűket
és sebvarró tűket, lélegzőálarcokat és narkotizáló álarcokat), gyógyászati gépek, készülékek és eszközök;
különleges bútorzat kórházak, orvosi ésfogorvosi rendelők részére; műtőlámpák szemészeti lámpák;
röntgenkészülékek és alkatrészeik; csecsemő és hordozható inkubátorok; melegítő és újraélesztő asztalok;
fototerápiás készülékek; vérnyomásmérők; elektronikus ciklusnaptárok; csontsűrűségmérők;digitális lázmérők;
horkolás- és fogcsikorgatás gátlók; TENS (elektroterápiás) készülékek; infúziós pumpák
12 Röntgenkészülékekkel felszerelt gépkocsik, betegszállító gépkocsik.
37 Kórházak, műtők és rendelők tervezése, felépítése és felszerelése.
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Árujegyzék korlátozása
( 111 ) 218.520
( 732 ) Pénzes Anikó, Győr (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35 Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások.
38 Hírügynökségi szolgáltatások; Rádiós Műsorszórás; Multimédiás tartalmakhoz való hozzáférés biztosítása.
( 111 ) 230.178
( 732 ) QX WORLD Kft, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 511 ) 9 Szoftverek; letölthető szoftverek; számítógépes operációs rendszerszoftver; számítógépes grafikai szoftverek;
számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek
működtetésére szolgáló szoftverek;számítógép interfészek; szoftverek biofeedback eszközökhöz; számítógépes
operációs szoftver biofeedback eszközökhöz; minden korábban felsorolt áru kizárólag holisztikus kezelés
keretében történő felhasználásra.
10 Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek; orvosi képalkotó berendezések; elektromágneses
orvosi készülékek; diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra; elemzőkészülékek
gyógyászati használatra; edzőeszközökgyógyászati rehabilitációs célokra; mágneses kezelőberendezések orvosi
és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek orvosi használatra;
M881

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 7. szám, 2022.04.14.
Nemzeti védjegyoltalom részleges megszűnése
biofeedback készülékek és biorezonancia eszközök gyógyászati használatra;minden korábban felsorolt áru

kizárólag holisztikus kezelés keretében történő felhasználásra.
35 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és
nagykereskedelme; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások
számítógépes szoftverek, valamintgyógyászatiés kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatosan;
nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú
készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhözkapcsolódószámítógépes
szoftverekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó
számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel
kapcsolatosan; nagykereskedelmiszolgáltatásokbiofeedback eszközökkel kapcsolatosan; minden korábban
felsorolt szolgáltatás kizárólag holisztikus kezelés keretében történő felhasználásra.
42 Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftvertervezés; orvosi technológiákkal használatos
számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés biofeedback eszközökhöz; biofeedback
eszközök operációsrendszerszoftvereinekfejlesztése; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek
tervezése és fejlesztése; szoftver mint szolgáltatás (SaaS); operációs rendszerszoftver mint szolgáltatás (SaaS);
grafikai szoftverek mint szolgáltatás (SaaS);szoftver mint szolgáltatás(SaaS) gyógyászati és kozmetikai
használatú készülékekkel kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás biofeedback eszközökhöz; minden korábban
felsorolt szolgáltatás kizárólag holisztikus kezelés keretében történő felhasználásra.
( 111 ) 236.197
( 732 ) JNT Systems, Inc., Wilmington, Delaware (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 511 ) 9 Felhőalapú számítástechnikai készülékek; számítógépes hardver mesterséges intelligenciához (AI), gépi
tanuláshoz, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; rögzített és letölthető szoftverek mesterséges
intelligenciához (AI), gépi tanuláshoz, tanulóalgoritmusokhoz és adatelemzéshez; szoftverek gépi tanuló
algoritmusok, mély neurális hálózatok, adatelemzés tervezéséhez és fejlesztéséhez való használatra;
szoftverkönyvtárak gépi tanuló algoritmusok és mély neurális hálózatok tervezéséhez ésfejlesztéséhez való
használatra; szoftverkönyvtárak adatelemzéshez való használatra; grafikai szoftverek; szoftvermeghajtók
(software drivers); nagy teljesítményű számítástechnikai hardverek és szoftverek; grafikus processzorok (GPU-k);
számítógépesgrafikus lapkakészletek; videófeldolgozó egységek; audiofeldolgozó egységek; digitális
jelfeldolgozó processzorok (DSP); számítógépes hardverek és szoftverek képek, videók és adatok
megjelenítéséhez; grafikus kártyák; képek és adatok rögzítésére,továbbítására, fogadására és kezelésére szolgáló
készülékek; számítógépes hardverek és szoftverek animáció és videó megjelenítéséhez; hardverek és szoftverek
tartalom, képek és adatok átvitelére (streaming); számítógépes hardverek, nevezetesen bemenetiegységek,
kimeneti egységek, memóriavezérlők, számítógép-perifériavezérlők és grafikus vezérlők; nagy teljesítményű
számítógépes hardverek a számítógépes játékok futtatási képességének növelésére szolgáló speciális funkciókkal;
letölthető és rögzítettszámítógépes játékszoftverek; számítógépes memóriahardverek; memóriakártyák;
memórialapok; számítógépes memóriamodulok; nem felejtő (non-volatile) számítógépes memória; elektronikus
memória; grafikus memória; számítógépes hálózati szerverek; hálózatelérésére szolgáló szerver hardverek;
letölthető és rögzített számítógépes szoftverek szerverelérési alkalmazások vezérléséhez és kezeléséhez; letölthető
BIOS (alapvető bemeneti-kimeneti rendszer) számítógépes programok bios; rögzített és letölthetőszámítógépes
operációsrendszer-szoftverek; rögzített és letölthető számítógépes szoftverek és firmware-k
operációsrendszerprogramok firmware-jeihez; rögzített és letölthető számítógépes játékszoftverek és
számítógépes 3D-grafikai szoftverek; letölthetőszoftverkönyvtárak és elektronikus adatfájlok integrált áramkörök
és félvezetők tervezéséhez történő felhasználásra; alkalmazásprogramozási interfész (API) szoftverek
képmegjelenítéshez, -kezeléshez és -feldolgozáshoz; számítógépes hardverek; integráltáramkörök; félvezetők;
mikroprocesszorok; központi feldolgozó egységek (CPU); programozható processzorok; nyomtatott áramkörök;
alaplapok; grafikus panelek; számítógépes munkaállomások; elektronikus és számítógépes kijelzők; elektronikus
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és számítógépesbemeneti és kimeneti hardverek média- és kijelzővel egybeépített számítógépek számára;

számítógépes szerverek; szuperszámítógépek; nagy teljesítményű számítógépek; a fentiek mindegyike kivéve
hangszerekkel és élő zenei előadásokkal, gitáreffektekprocesszoraival, gitáreffektek padlóprocesszoraival,
gitáreffektek pedálprocesszoraival, elektromos gitárok pedáljaival, gitárprocesszorvezérlőkkel használatos
elektronikus eszközöket és szoftvereket, gitárhangzás és gitárhangok modellezésére szolgálószámítógépes
szoftvereket, gitáreffektprocesszorok, hangszórók, mikrofonok és gitárerősítők vezérléséhez használatos
számítógépes szoftvereket.
42 Műszaki tanácsadási szolgáltatások az adatközpont-architektúra, a nyilvános és magáncélú felhőalapú
számítástechnikai megoldások, valamint az internetes technológiák és szolgáltatások értékelése és bevezetése
területén; számítógépes hardverek ésszoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen
magáncélú és nyilvános felhőalapú számítástechnikai környezetek integrációja; virtuális számítógépes
rendszerek, grafikus processzorok (GPU-k) és virtuális számítógépeskörnyezetek szolgáltatásként történő
biztosítása felhőalapú számítástechnikai platformokon keresztül; felhőalapú számítástechnika, amely a gépi
tanuláshoz, a skálázható gépi tanuláshoz, az adatelemzéshez és a mély neurális hálózatok
fejlesztéséhezhasználható szoftvereket tartalmaz; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások nyújtása a gépi
tanulás, a mesterséges intelligencia, a tanuló algoritmusok és az adatelemzés területén; elektronikus adattárolás;
felhőalapú szuperszámítástechnika, amely amesterséges intelligencia, a gépi tanulás, a mélytanulás, a nagy
teljesítményű számítástechnika, az elosztott számítások (distributed computing), a virtualizáció, a statisztikai
tanulás és a prediktív analitika területén használható szoftverekettartalmaz; elektronikus és interaktív
multimédiásjáték-fejlesztési szolgáltatások; képfeldolgozó szoftverek tervezése; nem letölthető szoftverek
ideiglenes használatának biztosítása 3D-vizualizációhoz, 3Dmodellezéshez és 3D-megjelenítéshez; nemletölthető
szoftverek ideiglenes használatának biztosítása a számítógép teljesítményének fokozására, integrált áramkörök,
félvezetők, számítógépes chipkészletek és mikroprocesszorok működtetésére, valamint játék céljára; nem
letölthető szoftverekideiglenes használatának biztosítása alkalmazásprogramozási interfészként (API) történő
felhasználás céljából; szoftver mint szolgáltatás, nevezetesen felhőalapú szuperszámítógépes és játékplatform
biztosítása; a fentiek mindegyike kivéve hangszerekkelés élő zenei előadásokkal, gitáreffektek processzoraival,
gitáreffektek padlóprocesszoraival, gitáreffektek pedálprocesszoraival, elektromos gitárok pedáljaival,
gitárprocesszor-vezérlőkkel használatos elektronikus eszközökkel és szoftverekkelkapcsolatos szolgáltatásokat,
gitárhangzás és gitárhangok modellezésére szolgáló számítógépes szoftverekkel kapcsolatos szolgáltatásokat,
gitáreffektprocesszorok, hangszórók, mikrofonok és gitárerősítők vezérléséhez használatos számítógépes
szoftverekkelkapcsolatos szolgáltatásokat.
A rovat 3 darab közlést tartalmaz.
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