
Védjegyoltalom részleges megszűnése

Védjegyoltalom részleges megszűnésének megállapítása és megújítása

 ( 111 ) 171.842

 ( 732 ) Amazon Sport Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 156 )  2012.01.10. 2022.01.10.

 ( 111 ) 171.577

 ( 732 ) ECCOFOOD Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kalocsa (HU)

 ( 156 ) 2022.03.21.

 ( 111 ) 172.864

 ( 732 ) Németh László Antal, Budapest (HU)

 ( 156 ) 2022.01.26.

 ( 111 ) 174.279

 ( 732 ) KEMIKÁL Építőanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 156 ) 2022.01.20.

 ( 111 ) 173.674

 ( 732 ) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)

 ( 156 ) 2022.02.03.

 ( 111 ) 173.675

 ( 732 ) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)

 ( 156 ) 2022.02.03.

 ( 111 ) 173.677

 ( 732 ) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)

 ( 156 ) 2022.02.03.

 ( 111 ) 173.676

 ( 732 ) Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)

 ( 156 ) 2022.02.03.

 ( 111 ) 177.932

 ( 732 ) FONET Optikai Hálózatok Korlátolt Felelősségű Társaság, Vác (HU)

 ( 156 ) 2022.02.25.

 ( 111 ) 205.991

 ( 732 ) Levesbetét Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 156 ) 2022.03.03.

 ( 111 ) 206.864

 ( 732 ) Nagy Balázs, Pannonhalma (HU)

 ( 156 ) 2022.01.03.

 ( 111 ) 207.496

 ( 732 ) DUNA-BÉRGÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Baja (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 9. szám, 2022.05.14.

Nemzeti védjegyoltalom részleges megszűnése

M1168



 ( 156 ) 2022.03.28.

 ( 111 ) 208.573

 ( 732 ) Dr. Jurasits Zsolt József, Budapest (HU)

 ( 156 ) 2022.02.16.

 ( 111 ) 115.164

 ( 732 ) Ronson Incorporated Ltd., Long Buckby, Northants (GB)

 ( 156 ) 2022.02.28.

 ( 111 ) 123.938

 ( 732 ) TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING COMPANY INC. (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég),

Lake Forest,Illinois (US)

 ( 156 ) 2022.03.16.

 ( 111 ) 123.555

 ( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 156 ) 2022.02.22.

 ( 111 ) 136.021

 ( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 156 ) 2022.04.04.

 ( 111 ) 136.022

 ( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 156 ) 2022.04.04.

A rovat 18 darab közlést tartalmaz.

Árujegyzék korlátozása

 ( 111 ) 236.185

 ( 732 ) Intel Corporation, Santa Clara, California (US)

 ( 740 ) Dr. Csányi Balázs Mihály és Dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 511 ) 9 Számítógépes hardver mesterséges intelligenciához (AI), gépi tanuláshoz, tanuló algoritmusokhoz és

adatelemzéshez; rögzített és letölthető szoftverek mesterséges intelligenciához (AI), gépi tanuláshoz, tanuló

algoritmusokhoz és adatelemzéshez; szoftverekgépi tanuló algoritmusok, mély neurális hálózatok, adatelemzés

tervezéséhez és fejlesztéséhez való használatra; szoftverkönyvtárak gépi tanuló algoritmusok és mély neurális

hálózatok tervezéséhez és fejlesztéséhez való használatra; gamer számítógépekkelkapcsolatos szoftverkönyvtárak

adatelemzéshez való használatra; grafikai szoftverek; szoftvermeghajtók (software drivers); nagy teljesítményű

számítástechnikai hardverek és szoftverek; grafikus processzorok (GPU-k); számítógépes grafikus

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 éskezelésére szolgáló készülékek; számítógépes hardverek és

szoftverek animáció és videó megjelenítéséhez; hardverek és szoftverek tartalom, képek és adatok átvitelére

(streaming); számítógépes hardverek, nevezetesen bemeneti egységek, kimeneti egységek,memóriavezérlők,

számítógép-perifériavezérlők és grafikus vezérlők; nagy teljesítményű számítógépes hardverek a számítógépes

játékok futtatási képességének növelésére szolgáló speciális funkciókkal; letölthető és rögzített számítógépes

játékszoftverek;számítógépes memóriahardverek gamer számítógépekkel kapcsolatos használatra;

memóriakártyák gamer számítógépekkel kapcsolatos használatra; memórialapok gamer számítógépekkel

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 9. szám, 2022.05.14.

Nemzeti védjegyoltalom részleges megszűnése

M1169



kapcsolatos használatra; számítógépes memóriamodulok gamer számítógépekkelkapcsolatos használatra; nem

felejtő (non-volatile) számítógépes memória gamer számítógépekkel kapcsolatos használatra; elektronikus

memória gamer számítógépekkel kapcsolatos használatra; grafikus memória gamer számítógépekkel kapcsolatos

használatra;számítógépes hálózati szerverek gamer számítógépekkel kapcsolatos használatra; hálózat elérésére

szolgáló szerver hardverek gamer számítógépekkel kapcsolatos használatra; letölthető és rögzített számítógépes

szoftverek szerverelérési alkalmazásokvezérléséhez és kezeléséhez gamer számítógépekkel kapcsolatos

használatra; letölthető BIOS (alapvető bemenetikimeneti rendszer) számítógépes programok bios; rögzített és

letölthető számítógépes operációsrendszer-szoftverek; rögzített és letölthetőszámítógépes szoftverek és

firmware-k operációsrendszer-programok firmware-jeihez; rögzített és letölthető számítógépes játékszoftverek és

számítógépes 3D-grafikai szoftverek; letölthető szoftverkönyvtárak és elektronikus adatfájlok integrált

áramkörökés félvezetők tervezéséhez történő felhasználásra; alkalmazásprogramozási interfész (API) szoftverek

képmegjelenítéshez, -kezeléshez és -feldolgozáshoz; számítógépes hardverek; integrált áramkörök; félvezetők;

mikroprocesszorok; központi feldolgozóegységek (CPU); programozható processzorok; nyomtatott áramkörök;

alaplapok; grafikus panelek; számítógépes munkaállomások; elektronikus és számítógépes kijelzők; elektronikus

és számítógépes bemeneti és kimeneti hardverek média- és kijelzővelegybeépített számítógépek számára;

számítógépes szerverek gamer számítógépekkel kapcsolatos használatra; szuperszámítógépek; nagy teljesítményű

számítógépek; a fent említett áruk egyike sem vonatkozik adatközpontok biztosítása, üzemeltetése, kezelésevagy

bérbeadása speciális céljára, elektronikus kommunikációs hálózatok biztosítására vagy adatközpontok

biztosításához, üzemeltetéséhez, kezeléséhez vagy bérbeadásához kapcsolódó infrastruktúra-rendszerre vagy

 elektronikus kommunikációs hálózatokbiztosításához kapcsolódó infrastruktúra-rendszerre.

42 Számítógépes hardverek és szoftverek tervezése és fejlesztése; grafikus processzorok (GPU-k)

szolgáltatásként történő biztosítása felhőalapú számítástechnikai platformokon keresztül; felhőalapú

számítástechnika, amely a gépi tanuláshoz, a skálázható gépitanuláshoz és a mély neurális hálózatok

fejlesztéséhez használható szoftvereket tartalmaz; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások nyújtása a gépi

tanulás, a mesterséges intelligencia és a tanuló algoritmusok területén; felhőalapúszuperszámítástechnika, amely a

mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, a mélytanulás, a nagy teljesítményű számítástechnika, az elosztott

számítások (distributed computing), a virtualizáció, a statisztikai tanulás és a prediktív analitika

területénhasználható szoftvereket tartalmaz; elektronikus és interaktív multimédiásjáték-fejlesztési szolgáltatások;

képfeldolgozó szoftverek tervezése; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása

3D-vizualizációhoz, 3D-modellezéshez és3D-megjelenítéshez; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása a számítógép teljesítményének fokozására, integrált áramkörök, félvezetők, számítógépes

chipkészletek és mikroprocesszorok működtetésére, valamint játék céljára; nemletölthető szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása alkalmazásprogramozási interfészként (API) történő felhasználás céljából; szoftver mint

szolgáltatás, nevezetesen felhőalapú szuperszámítógépes és játékplatform biztosítása; a fent említettszolgáltatások

egyike sem vonatkozik adatközpontok biztosítása, üzemeltetése, kezelése vagy bérbeadása speciális céljára,

elektronikus kommunikációs hálózatok biztosítására vagy adatközpontok biztosításához, üzemeltetéséhez,

kezeléséhez vagybérbeadásához kapcsolódó infrastruktúra-rendszerre vagy elektronikus kommunikációs

 hálózatok biztosításához kapcsolódó infrastruktúra-rendszerre.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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