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1. § Az Országgyûlés az Európai Szabadalmi Egyezmény
2000-ben felülvizsgált és az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatóta-
nácsának 2001. június 28-án kelt határozatával megállapított szövegét
(a továbbiakban: Egyezmény) e törvénnyel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény angol nyelven hiteles szövege és annak hivata-
los magyar nyelvû fordítása a következõ:

„EUROPEAN PATENT CONVENTION 2000
(EPC 2000) AS ADOPTED BY DECISION

OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF 28 JUNE 2001

PART I

GENERAL AND INSTITUTIONAL PROVISIONS

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

European law for the grant of patents

A system of law, common to the Contracting States, for the grant of
patents for invention is established by this Convention.

Article 2

European patent

(1) Patents granted under this Convention shall be called European
patents.

(2) The European patent shall, in each of the Contracting States for
which it is granted, have the effect of and be subject to the same
conditions as a national patent granted by that State, unless this
Convention provides otherwise.

Article 3

Territorial effect

The grant of a European patent may be requested for one or more of
the Contracting States.

Article 4

European Patent Organisation

(1) A European Patent Organisation, hereinafter referred to as the
Organisation, is established by this Convention. It shall have
administrative and financial autonomy.

(2) The organs of the Organisation shall be:
(a) the European Patent Office;
(b) the Administrative Council.
(3) The task of the Organisation shall be to grant European patents.

This shall be carried out by the European Patent Office supervised by
the Administrative Council.

Article 4a

Conference of ministers of the Contracting States

A conference of ministers of the Contracting States responsible for
patent matters shall meet at least every five years to discuss issues
pertaining to the Organisation and to the European patent system.

Chapter II

THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION

Article 5

Legal status

(1) The Organisation shall have legal personality.
(2) In each of the Contracting States, the Organisation shall enjoy

the most extensive legal capacity accorded to legal persons under the
national law of that State; it may in particular acquire or dispose of
movable and immovable property and may be a party to legal
proceedings.

(3) The President of the European Patent Office shall represent the
Organisation.

Article 6

Headquarters

(1) The Organisation shall have its headquarters in Munich.
(2) The European Patent Office shall be located in Munich. It shall

have a branch at The Hague.

Article 7

Sub-offices of the European Patent Office

By decision of the Administrative Council, sub-offices of the
European Patent Office may be created, if need be, for the purpose of
information and liaison, in the Contracting States and with
intergovernmental organisations in the field of industrial property,
subject to the approval of the Contracting State or organisation
concerned.
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Article 8

Privileges and immunities

The Protocol on Privileges and Immunities annexed to this
Convention shall define the conditions under which the Organisation,
the members of the Administrative Council, the employees of the
European Patent Office, and such other persons specified in that
Protocol as take part in the work of the Organisation, shall enjoy, in each
Contracting State, the privileges and immunities necessary for the
performance of their duties.

Article 9

Liability

(1) The contractual liability of the Organisation shall be governed
by the law applicable to the contract in question.

(2) The non-contractual liability of the Organisation in respect of
any damage caused by it or by the employees of the European Patent
Office in the performance of their duties shall be governed by the law of
the Federal Republic of Germany. Where the damage is caused by the
branch at The Hague or a sub-office or employees attached thereto, the
law of the Contracting State in which such branch or sub-office is
located shall apply.

(3) The personal liability of the employees of the European Patent
Office towards the Organisation shall be governed by their Service
Regulations or conditions of employment.

(4) The courts with jurisdiction to settle disputes under paragraphs
1 and 2 shall be:

(a) for disputes under paragraph 1, the courts of the Federal
Republic of Germany, unless the contract concluded between the
parties designates a court of another State;

(b) for disputes under paragraph 2, the courts of the Federal
Republic of Germany, or of the State in which the branch or sub-office
is located.

Chapter III

THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Article 10

Management

(1) The European Patent Office shall be managed by the President,
who shall be responsible for its activities to the Administrative Council.

(2) To this end, the President shall have in particular the following
functions and powers:

(a) he shall take all necessary steps to ensure the functioning of the
European Patent Office, including the adoption of internal
administrative instructions and information to the public;

(b) unless this Convention provides otherwise, he shall prescribe
which acts are to be performed at the European Patent Office in Munich
and its branch at The Hague respectively;

(c) he may submit to the Administrative Council any proposal for
amending this Convention, for general regulations, or for decisions
which come within the competence of the Administrative Council;

(d) he shall prepare and implement the budget and any amending or
supplementary budget;

(e) he shall submit a management report to the Administrative
Council each year;

(f) he shall exercise supervisory authority over the staff;

(g) subject to Article 11, he shall appoint the employees and decide
on their promotion;

(h) he shall exercise disciplinary authority over the employees
other than those referred to in Article 11, and may propose disciplinary
action to the Administrative Council with regard to employees referred
to in Article 11, paragraphs 2 and 3;

(i) he may delegate his functions and powers.
(3) The President shall be assisted by a number of Vice-Presidents.

If the President is absent or indisposed, one of the Vice-Presidents shall
take his place in accordance with the procedure laid down by the
Administrative Council.

Article 11

Appointment of senior employees

(1) The President of the European Patent Office shall be appointed
by the Administrative Council.

(2) The Vice-Presidents shall be appointed by the Administrative
Council after the President of the European Patent Office has been
consulted.

(3) The members, including the Chairmen, of the Boards of Appeal
and of the Enlarged Board of Appeal shall be appointed by the
Administrative Council on a proposal from the President of the
European Patent Office. They may be re-appointed by the
Administrative Council after the President of the European Patent
Office has been consulted.

(4) The Administrative Council shall exercise disciplinary
authority over the employees referred to in paragraphs 1 to 3.

(5) The Administrative Council, after consulting the President of
the European Patent Office, may also appoint as members of the
Enlarged Board of Appeal legally qualified members of the national
courts or quasi-judicial authorities of the Contracting States, who may
continue their judicial activities at the national level. They shall be
appointed for a term of three years and may be re-appointed.

Article 12

Duties of office

Employees of the European Patent Office shall be bound, even
after the termination of their employment, neither to disclose nor to
make use of information which by its nature is a professional secret.

Article 13

Disputes between the Organisation and the employees
of the European Patent Office

(1) Employees and former employees of the European Patent
Office or their successors in title may apply to the Administrative
Tribunal of the International Labour Organization in the case of
disputes with the European Patent Organisation, in accordance with the
Statute of the Tribunal and within the limits and subject to the
conditions laid down in the Service Regulations for permanent
employees or the Pension Scheme Regulations or arising from the
conditions of employment of other employees.

(2) An appeal shall only be admissible if the person concerned has
exhausted such other means of appeal as are available to him under the
Service Regulations, the Pension Scheme Regulations or the conditions
of employment.
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Article 14

Languages of the European Patent Office,
European patent applications and other documents

(1) The official languages of the European Patent Office shall be
English, French and German.

(2) A European patent application shall be filed in one of the
official languages or, if filed in any other language, translated into one
of the official languages in accordance with the Implementing
Regulations. Throughout the proceedings before the European Patent
Office, such translation may be brought into conformity with the
application as filed. If a required translation is not filed in due time, the
application shall be deemed to be withdrawn.

(3) The official language of the European Patent Office in which
the European patent application is filed or into which it is translated
shall be used as the language of the proceedings in all proceedings
before the European Patent Office, unless the Implementing
Regulations provide otherwise.

(4) Natural or legal persons having their residence or principal
place of business within a Contracting State having a language other
than English, French or German as an official language, and nationals of
that State who are resident abroad, may file documents which have to be
filed within a time limit in an official language of that State. They shall,
however, file a translation in an official language of the European Patent
Office in accordance with the Implementing Regulations. If any
document, other than those documents making up the European patent
application, is not filed in the prescribed language, or if any required
translation is not filed in due time, the document shall be deemed not to
have been filed.

(5) European patent applications shall be published in the language
of the proceedings.

(6) Specifications of European patents, shall be published in the
language of the proceedings and shall include a translation of the claims
in the other two official languages of the European Patent Office.

(7) The following shall be published in the three official languages
of the European Patent Office:

(a) the European Patent Bulletin;
(b) the Official Journal of the European Patent Office.
(8) Entries in the European Patent Register shall be made in the

three official languages of the European Patent Office. In cases of
doubt, the entry in the language of the proceedings shall be authentic.

Article 15

Departments entrusted with the procedure

To carry out the procedures laid down in this Convention, the
following shall be set up within the European Patent Office:

(a) a Receiving Section;
(b) Search Divisions;
(c) Examining Divisions;
(d) Opposition Divisions;
(e) a Legal Division;
(f) Boards of Appeal;
(g) an Enlarged Board of Appeal.

Article 16

Receiving Section

The Receiving Section shall be responsible for the examination on
filing and the examination as to formal requirements of European patent
applications.

Article 17

Search Divisions

The Search Divisions shall be responsible for drawing up European
search reports.

Article 18

Examining Divisions

(1) The Examining Divisions shall be responsible for the
examination of European patent applications.

(2) An Examining Division shall consist of three technically
qualified examiners. However, before a decision is taken on a European
patent application, its examination shall, as a general rule, be entrusted
to one member of the Examining Division. Oral proceedings shall be
before the Examining Division itself. If the Examining Division
considers that the nature of the decision so requires, it shall be enlarged
by the addition of a legally qualified examiner. In the event of parity of
votes, the vote of the Chairman of the Examining Division shall be
decisive.

Article 19

Opposition Divisions

(1) The Opposition Divisions shall be responsible for the
examination of oppositions against any European patent.

(2) An Opposition Division shall consist of three technically
qualified examiners, at least two of whom shall not have taken part in
the proceedings for grant of the patent to which the opposition relates.
An examiner who has taken part in the proceedings for the grant of the
European patent may not be the Chairman. Before a decision is taken on
the opposition, the Opposition Division may entrust the examination of
the opposition to one of its members. Oral proceedings shall be before
the Opposition Division itself. If the Opposition Division considers that
the nature of the decision so requires, it shall be enlarged by the addition
of a legally qualified examiner who shall not have taken part in the
proceedings for grant of the patent. In the event of parity of votes, the
vote of the Chairman of the Opposition Division shall be decisive.

Article 20

Legal Division

(1) The Legal Division shall be responsible for decisions in respect
of entries in the Register of European Patents and in respect of
registration on, and deletion from, the list of professional
representatives.

(2) Decisions of the Legal Division shall be taken by one legally
qualified member.

Article 21

Boards of Appeal

(1) The Boards of Appeal shall be responsible for the examination
of appeals from decisions of the Receiving Section, the Examining
Divisions and Opposition Divisions, and the Legal Division.

(2) For appeals from decisions of the Receiving Section or the
Legal Division, a Board of Appeal shall consist of three legally
qualified members.

153

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/12

2007. évi CXXX. törvény



(3) For appeals from a decision of an Examining Division, a Board
of Appeal shall consist of:

(a) two technically qualified members and one legally qualified
member, when the decision concerns the refusal of a European patent
application or the grant, limitation or revocation of a European patent,
and was taken by an Examining Division consisting of less than four
members;

(b) three technically and two legally qualified members, when the
decision was taken by an Examining Division consisting of four
members, or when the Board of Appeal considers that the nature of the
appeal so requires;

(c) three legally qualified members in all other cases.
(4) For appeals from a decision of an Opposition Division, a Board

of Appeal shall consist of:
(a) two technically qualified members and one legally qualified

member, when the decision was taken by an Opposition Division
consisting of three members;

(b) three technically and two legally qualified members, when the
decision was taken by an Opposition Division consisting of four
members, or when the Board of Appeal considers that the nature of the
appeal so requires.

Article 22

Enlarged Board of Appeal

(1) The Enlarged Board of Appeal shall be responsible for:
(a) deciding on points of law referred to it by Boards of Appeal

under Article 112;
(b) giving opinions on points of law referred to it by the President

of the European Patent Office under Article 112;
(c) deciding on petitions for review of decisions of the Boards of

Appeal under Article 112a.
(2) In proceedings under paragraph 1(a) and (b), the Enlarged

Board of Appeal shall consist of five legally and two technically
qualified members. In proceedings under paragraph 1(c), the Enlarged
Board of Appeal shall consist of three or five members as laid down in
the Implementing Regulations. In all proceedings, a legally qualified
member shall be the Chairman.

Article 23

Independence of the members of the Boards

(1) The members of the Enlarged Board of Appeal and of the
Boards of Appeal shall be appointed for a term of five years and may not
be removed from office during this term, except if there are serious
grounds for such removal and if the Administrative Council, on a
proposal from the Enlarged Board of Appeal, takes a decision to this
effect. Notwithstanding sentence 1, the term of office of members of the
Boards shall end if they resign or are retired in accordance with the
Service Regulations for permanent employees of the European Patent
Office.

(2) The members of the Boards may not be members of the
Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions or
Legal Division.

(3) In their decisions the members of the Boards shall not be bound
by any instructions and shall comply only with the provisions of this
Convention.

(4) The Rules of Procedure of the Boards of Appeal and the
Enlarged Board of Appeal shall be adopted in accordance with the
Implementing Regulations. They shall be subject to the approval of the
Administrative Council.

Article 24

Exclusion and objection

(1) Members of the Boards of Appeal or of the Enlarged Board of
Appeal may not take part in a case in which they have any personal
interest, or if they have previously been involved as representatives of
one of the parties, or if they participated in the decision under appeal.

(2) If, for one of the reasons mentioned in paragraph 1, or for any
other reason, a member of a Board of Appeal or of the Enlarged Board
of Appeal considers that he should not take part in any appeal, he shall
inform the Board accordingly.

(3) Members of a Board of Appeal or of the Enlarged Board of
Appeal may be objected to by any party for one of the reasons
mentioned in paragraph 1, or if suspected of partiality. An objection
shall not be admissible if, while being aware of a reason for objection,
the party has taken a procedural step. An objection may not be based
upon the nationality of members.

(4) The Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal shall
decide as to the action to be taken in the cases specified in paragraphs 2
and 3, without the participation of the member concerned. For the
purposes of taking this decision the member objected to shall be
replaced by his alternate.

Article 25

Technical opinion

At the request of the competent national court hearing an
infringement or revocation action, the European Patent Office shall be
obliged, on payment of an appropriate fee, to give a technical opinion
concerning the European patent which is the subject of the action. The
Examining Division shall be responsible for issuing such opinions.

Chapter IV

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL

Article 26

Membership

(1) The Administrative Council shall be composed of the
Representatives and the alternate Representatives of the Contracting
States. Each Contracting State shall be entitled to appoint one
Representative and one alternate Representative to the Administrative
Council.

(2) The members of the Administrative Council may, in
accordance with the Rules of Procedure of the Administrative Council,
be assisted by advisers or experts.

Article 27

Chairmanship

(1) The Administrative Council shall elect a Chairman and a
Deputy Chairman from among the Representatives and alternate
Representatives of the Contracting States. The Deputy Chairman shall
ex officio replace the Chairman if he is prevented from carrying out his
duties.

(2) The terms of office of the Chairman and the Deputy Chairman
shall be three years. They may be re-elected.
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Article 28

Board

(1) When there are at least eight Contracting States, the
Administrative Council may set up a Board composed of five of its
members.

(2) The Chairman and the Deputy Chairman of the Administrative
Council shall be members of the Board ex officio; the other three
members shall be elected by the Administrative Council.

(3) The term of office of the members elected by the
Administrative Council shall be three years. They may not be
re-elected.

(4) The Board shall perform the duties assigned to it by the
Administrative Council in accordance with the Rules of Procedure.

Article 29

Meetings

(1) Meetings of the Administrative Council shall be convened by
its Chairman.

(2) The President of the European Patent Office shall take part in
the deliberations of the Administrative Council.

(3) The Administrative Council shall hold an ordinary meeting
once each year. In addition, it shall meet on the initiative of its Chairman
or at the request of one-third of the Contracting States.

(4) The deliberations of the Administrative Council shall be based
on an agenda, and shall be held in accordance with its Rules of
Procedure.

(5) The provisional agenda shall contain any question whose
inclusion is requested by any Contracting State in accordance with the
Rules of Procedure.

Article 30

Attendance of observers

(1) The World Intellectual Property Organization shall be
represented at the meetings of the Administrative Council, in
accordance with an agreement between the Organisation and the World
Intellectual Property Organization.

(2) Other intergovernmental organisations entrusted with carrying
out international procedures in the field of patents, with which the
Organisation has concluded an agreement, shall be represented at the
meetings of the Administrative Council, in accordance with such
agreement.

(3) Any other intergovernmental and international
non-governmental organisations carrying out an activity of interest to
the Organisation may be invited by the Administrative Council to be
represented at its meetings during any discussion of matters of mutual
interest.

Article 31

Languages of the Administrative Council

(1) The languages used in the deliberations of the Administrative
Council shall be English, French and German.

(2) Documents submitted to the Administrative Council, and the
minutes of its deliberations, shall be drawn up in the three languages
specified in paragraph 1.

Article 32

Staff, premises and equipment

The European Patent Office shall place at the disposal of the
Administrative Council, and of any committee established by it, such
staff, premises and equipment as may be necessary for the performance
of their duties.

Article 33

Competence of the Administrative Council in certain cases

(1) The Administrative Council shall be competent to amend:
(a) the time limits laid down in this Convention;
(b) Parts II to VIII and Part X of this Convention, to bring them into

line with an international treaty relating to patents or European
Community legislation relating to patents;

(c) the Implementing Regulations.
(2) The Administrative Council shall be competent, in conformity

with this Convention, to adopt or amend:
(a) the Financial Regulations;
(b) the Service Regulations for permanent employees and the

conditions of employment of other employees of the European Patent
Office, the salary scales of the said permanent and other employees, and
also the nature of any supplementary benefits and the rules for granting
them;

(c) the Pension Scheme Regulations and any appropriate increases
in existing pensions to correspond to increases in salaries;

(d) the Rules relating to Fees;
(e) its Rules of Procedure.
(3) Notwithstanding Article 18, paragraph 2, the Administrative

Council shall be competent to decide, in the light of experience, that in
certain categories of cases Examining Divisions shall consist of one
technically qualified examiner only. Such decision may be rescinded.

(4) The Administrative Council shall be competent to authorise the
President of the European Patent Office to negotiate and, subject to its
approval, to conclude agreements on behalf of the European Patent
Organisation with States, with intergovernmental organisations and
with documentation centres set up on the basis of agreements with such
organisations.

(5) The Administrative Council may not take a decision under
paragraph 1(b):

– concerning an international treaty, before its entry into force;
– concerning European Community legislation, before its entry

into force or, where that legislation lays down a period for its
implementation, before the expiry of that period.

Article 34

Voting rights

(1) The right to vote in the Administrative Council shall be
restricted to the Contracting States.

(2) Each Contracting State shall have one vote, except where
Article 36 applies.

Article 35

Voting rules

(1) The Administrative Council shall take its decisions, other than
those referred to in paragraphs 2 and 3, by a simple majority of the
Contracting States represented and voting.
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(2) A majority of three-quarters of the votes of the Contracting
States represented and voting shall be required for the decisions which
the Administrative Council is empowered to take under Article 7,
Article 11, paragraph 1, Article 33, paragraphs 1(a) and (c), and 2 to 4,
Article 39, paragraph 1, Article 40, paragraphs 2 and 4, Article 46,
Article 134a, Article 149a, paragraph 2, Article 152, Article 153,
paragraph 7, Article 166 and Article 172.

(3) Unanimity of the Contracting States voting shall be required for
the decisions which the Administrative Council is empowered to take
under Article 33, paragraph 1(b). The Administrative Council shall take
such decisions only if all the Contracting States are represented. A
decision taken on the basis of Article 33, paragraph 1(b), shall not take
effect if a Contracting State declares, within twelve months of the date
of the decision, that it does not wish to be bound by that decision.

(4) Abstentions shall not be considered as votes.

Article 36

Weighting of votes

(1) In respect of the adoption or amendment of the Rules relating to
Fees and, if the financial contribution to be made by the Contracting
States would thereby be increased, the adoption of the budget of the
Organisation and of any amending or supplementary budget, any
Contracting State may require, following a first ballot in which each
Contracting State shall have one vote, and whatever the result of this
ballot, that a second ballot be taken immediately, in which votes shall be
given to the States in accordance with paragraph 2. The decision shall be
determined by the result of this second ballot.

(2) The number of votes that each Contracting State shall have in
the second ballot shall be calculated as follows:

(a) the percentage obtained for each Contracting State in respect of
the scale for the special financial contributions, pursuant to Article 40,
paragraphs 3 and 4, shall be multiplied by the number of Contracting
States and divided by five;

(b) the number of votes thus given shall be rounded upwards to the
next whole number;

(c) five additional votes shall be added to this number;
(d) nevertheless, no Contracting State shall have more than 30

votes.

Chapter V

FINANCIAL PROVISIONS

Article 37

Budgetary funding

The budget of the Organisation shall be financed:
(a) by the Organisation’s own resources;
(b) by payments made by the Contracting States in respect of

renewal fees for European patents levied in these States;
(c) where necessary, by special financial contributions made by the

Contracting States;
(d) where appropriate, by the revenue provided for in Article 146;
(e) where appropriate, and for tangible assets only, by third-party

borrowings secured on land or buildings;
(f) where appropriate, by third-party funding for specific projects.

Article 38

The Organisation’s own resources

The Organisation’s own resources shall comprise:
(a) all income from fees and other sources and also the reserves of

the Organisation;
(b) the resources of the Pension Reserve Fund, which shall be

treated as a special class of asset of the Organisation, designed to
support the Organisation’s pension scheme by providing the appropriate
reserves.

Article 39

Payments by the Contracting States in respect of renewal
fees for European patents

(1) Each Contracting State shall pay to the Organisation in respect
of each renewal fee received for a European patent in that State an
amount equal to a proportion of that fee, to be fixed by the
Administrative Council; the proportion shall not exceed 75% and shall
be the same for all Contracting States. However, if the said proportion
corresponds to an amount which is less than a uniform minimum
amount fixed by the Administrative Council, the Contracting State shall
pay that minimum to the Organisation.

(2) Each Contracting State shall communicate to the Organisation
such information as the Administrative Council considers to be
necessary to determine the amount of these payments.

(3) The due dates for these payments shall be determined by the
Administrative Council.

(4) If a payment is not remitted fully by the due date, the
Contracting State shall pay interest from the due date on the amount
remaining unpaid.

Article 40

Level of fees and payments – Special financial contributions

(1) The amounts of the fees referred to in Article 38 and the
proportion referred to in Article 39 shall be fixed at such a level as to
ensure that the revenue in respect thereof is sufficient for the budget of
the Organisation to be balanced.

(2) However, if the Organisation is unable to balance its budget
under the conditions laid down in paragraph 1, the Contracting States
shall remit to the Organisation special financial contributions, the
amount of which shall be determined by the Administrative Council for
the accounting period in question.

(3) These special financial contributions shall be determined in
respect of any Contracting State on the basis of the number of patent
applications filed in the last year but one prior to that of entry into force
of this Convention, and calculated in the following manner:

(a) one half in proportion to the number of patent applications filed
in that Contracting State;

(b) one half in proportion to the second highest number of patent
applications filed in the other Contracting States by natural or legal
persons having their residence or principal place of business in that
Contracting State.

However, the amounts to be contributed by States in which the
number of patent applications filed exceeds 25 000 shall then be taken
as a whole and a new scale drawn up in proportion to the total number of
patent applications filed in these States.

(4) Where the scale position of any Contracting State cannot be
established in accordance with paragraph 3, the Administrative Council
shall, with the consent of that State, decide its scale position.

(5) Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply mutatis mutandis to
the special financial contributions.
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(6) The special financial contributions shall be repaid with interest
at a rate which shall be the same for all Contracting States. Repayments
shall be made in so far as it is possible to provide for this purpose in the
budget; the amount thus provided shall be distributed among the
Contracting States in accordance with the scale referred to in paragraphs
3 and 4.

(7) The special financial contributions remitted in any accounting
period shall be repaid in full before any such contributions or parts
thereof remitted in any subsequent accounting period are repaid.

Article 41

Advances

(1) At the request of the President of the European Patent Office,
the Contracting States shall grant advances to the Organisation, on
account of their payments and contributions, within the limit of the
amount fixed by the Administrative Council. The amount of such
advances shall be determined in proportion to the amounts due from the
Contracting States for the accounting period in question.

(2) Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply mutatis mutandis to
the advances.

Article 42

Budget

(1) The budget of the Organisation shall be balanced. It shall be
drawn up in accordance with the generally accepted accounting
principles laid down in the Financial Regulations. If necessary, there
may be amending or supplementary budgets.

(2) The budget shall be drawn up in the unit of account fixed in the
Financial Regulations.

Article 43

Authorisation for expenditure

(1) The expenditure entered in the budget shall be authorised for
the duration of one accounting period, unless the Financial Regulations
provide otherwise.

(2) In accordance with the Financial Regulations, any
appropriations, other than those relating to staff costs, which are
unexpended at the end of the accounting period may be carried forward,
but not beyond the end of the following accounting period.

(3) Appropriations shall be set out under different headings
according to type and purpose of the expenditure and subdivided, as far
as necessary, in accordance with the Financial Regulations.

Article 44

Appropriations for unforeseeable expenditure

(1) The budget of the Organisation may contain appropriations for
unforeseeable expenditure.

(2) The employment of these appropriations by the Organisation
shall be subject to the prior approval of the Administrative Council.

Article 45

Accounting period

The accounting period shall commence on 1 January and end on 31
December.

Article 46

Preparation and adoption of the budget

(1) The President of the European Patent Office shall submit the
draft budget to the Administrative Council no later than the date
prescribed in the Financial Regulations.

(2) The budget and any amending or supplementary budget shall be
adopted by the Administrative Council.

Article 47

Provisional budget

(1) If, at the beginning of the accounting period, the budget has not
been adopted by the Administrative Council, expenditures may be
effected on a monthly basis per heading or other division of the budget,
in accordance with the Financial Regulations, up to one-twelfth of the
budget appropriations for the preceding accounting period, provided
that the appropriations thus made available to the President of the
European Patent Office shall not exceed one-twelfth of those provided
for in the draft budget.

(2) The Administrative Council may, subject to the observance of
the other provisions laid down in paragraph 1, authorise expenditure in
excess of one-twelfth of the appropriations.

(3) The payments referred to in Article 37(b), shall continue to be
made, on a provisional basis, under the conditions determined under
Article 39 for the year preceding that to which the draft budget relates.

(4) The Contracting States shall pay each month, on a provisional
basis and in accordance with the scale referred to in Article 40,
paragraphs 3 and 4, any special financial contributions necessary to
ensure implementation of paragraphs 1 and 2. Article 39, paragraph 4,
shall apply mutatis mutandis to these contributions.

Article 48

Budget implementation

(1) The President of the European Patent Office shall implement
the budget and any amending or supplementary budget on his own
responsibility and within the limits of the allocated appropriations.

(2) Within the budget, the President of the European Patent Office
may, in accordance with the Financial Regulations, transfer funds
between the various headings or sub-headings.

Article 49

Auditing of accounts

(1) The income and expenditure account and a balance sheet of the
Organisation shall be examined by auditors whose independence is
beyond doubt, appointed by the Administrative Council for a period of
five years, which shall be renewable or extensible.

(2) The audit shall be based on vouchers and shall take place, if
necessary, in situ. The audit shall ascertain whether all income has been
received and all expenditure effected in a lawful and proper manner and
whether the financial management is sound. The auditors shall draw up
a report containing a signed audit opinion after the end of each
accounting period.

(3) The President of the European Patent Office shall annually
submit to the Administrative Council the accounts of the preceding
accounting period in respect of the budget and the balance sheet
showing the assets and liabilities of the Organisation together with the
report of the auditors.
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(4) The Administrative Council shall approve the annual accounts
together with the report of the auditors and shall discharge the President
of the European Patent Office in respect of the implementation of the
budget.

Article 50

Financial Regulations

The Financial Regulations shall lay down in particular:
(a) the arrangements relating to the establishment and

implementation of the budget and for the rendering and auditing of
accounts;

(b) the method and procedure whereby the payments and
contributions provided for in Article 37 and the advances provided for
in Article 41 are to be made available to the Organisation by the
Contracting States;

(c) the rules concerning the responsibilities of authorising and
accounting officers and the arrangements for their supervision;

(d) the rates of interest provided for in Articles 39, 40 and 47;
(e) the method of calculating the contributions payable by virtue of

Article 146;
(f) the composition of and duties to be assigned to a Budget and

Finance Committee which should be set up by the Administrative
Council;

(g) the generally accepted accounting principles on which the
budget and the annual financial statements shall be based.

Article 51

Fees

(1) The European Patent Office may levy fees for any official task
or procedure carried out under this Convention.

(2) Time limits for the payment of fees other than those fixed by
this Convention shall be laid down in the Implementing Regulations.

(3) Where the Implementing Regulations provide that a fee shall be
paid, they shall also lay down the legal consequences of failure to pay
such fee in due time.

(4) The Rules relating to Fees shall determine in particular the
amounts of the fees and the ways in which they are to be paid.

PART II

SUBSTANTIVE PATENT LAW

Chapter I

PATENTABILITY

Article 52

Patentable inventions

(1) European patents shall be granted for any inventions, in all
fields of technology, provided that they are new, involve an inventive
step and are susceptible of industrial application.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions
within the meaning of paragraph 1:

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
(b) aesthetic creations;
(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing

games or doing business, and programs for computers;
(d) presentations of information.

(3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter
or activities referred to therein only to the extent to which a European
patent application or European patent relates to such subject-matter or
activities as such.

Article 53

Exceptions to patentability

European patents shall not be granted in respect of:
(a) inventions the commercial exploitation of which would be

contrary to „ordre public” or morality; such exploitation shall not be
deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or
regulation in some or all of the Contracting States;

(b) plant or animal varieties or essentially biological processes for
the production of plants or animals; this provision shall not apply to
microbiological processes or the products thereof;

(c) methods for treatment of the human or animal body by surgery
or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal
body; this provision shall not apply to products, in particular substances
or compositions, for use in any of these methods.

Article 54

Novelty

(1) An invention shall be considered to be new if it does not form
part of the state of the art.

(2) The state of the art shall be held to comprise everything made
available to the public by means of a written or oral description, by use,
or in any other way, before the date of filing of the European patent
application.

(3) Additionally, the content of European patent applications as
filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in
paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be
considered as comprised in the state of the art.

(4) Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any
substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a
method referred to in Article 53(c), provided that its use for any such
method is not comprised in the state of the art.

(5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of
any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific
use in a method referred to in Article 53(c), provided that such use is not
comprised in the state of the art.

Article 55

Non-prejudicial disclosures

(1) For the application of Article 54, a disclosure of the invention
shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six
months preceding the filing of the European patent application and if it
was due to, or in consequence of:

(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal
predecessor, or

(b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed
the invention at an official, or officially recognised, international
exhibition falling within the terms of the Convention on international
exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30
November 1972.

(2) In the case of paragraph 1 (b), paragraph 1 shall apply only if the
applicant states, when filing the European patent application, that the
invention has been so displayed and files a supporting certificate within
the time limit and under the conditions laid down in the Implementing
Regulations.
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Article 56

Inventive step

An invention shall be considered as involving an inventive step if,
having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled
in the art. If the state of the art also includes documents within the
meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be
considered in deciding whether there has been an inventive step.

Article 57

Industrial application

An invention shall be considered as susceptible of industrial
application if it can be made or used in any kind of industry, including
agriculture.

Chapter II

PERSONS ENTITLED TO APPLY FOR AND OBTAIN
A EUROPEAN PATENT – MENTION OF THE INVENTOR

Article 58

Entitlement to file a European patent application

A European patent application may be filed by any natural or legal
person, or any body equivalent to a legal person by virtue of the law
governing it.

Article 59

Multiple applicants

A European patent application may also be filed either by joint
applicants or by two or more applicants designating different
Contracting States.

Article 60

Right to a European patent

(1) The right to a European patent shall belong to the inventor or his
successor in title. If the inventor is an employee, the right to a European
patent shall be determined in accordance with the law of the State in
which the employee is mainly employed; if the State in which the
employee is mainly employed cannot be determined, the law to be
applied shall be that of the State in which the employer has the place of
business to which the employee is attached.

(2) If two or more persons have made an invention independently
of each other, the right to a European patent therefor shall belong to the
person whose European patent application has the earliest date of filing,
provided that this first application has been published.

(3) In proceedings before the European Patent Office, the applicant
shall be deemed to be entitled to exercise the right to a European patent.

Article 61

European patent applications filed by non-entitled persons

(1) If by a final decision it is adjudged that a person other than the
applicant is entitled to the grant of the European patent, that person may,
in accordance with the Implementing Regulations:

(a) prosecute the European patent application as his own
application in place of the applicant;

(b) file a new European patent application in respect of the same
invention; or

(c) request that the European patent application be refused.
(2) Article 76, paragraph 1, shall apply mutatis mutandis to a new

European patent application filed under paragraph 1(b).

Article 62

Right of the inventor to be mentioned

The inventor shall have the right, vis-÷-vis the applicant for or
proprietor of a European patent, to be mentioned as such before the
European Patent Office.

Chapter III

EFFECTS OF THE EUROPEAN PATENT
AND THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

Article 63

Term of the European patent

(1) The term of the European patent shall be 20 years from the date
of filing of the application.

(2) Nothing in the preceding paragraph shall limit the right of a
Contracting State to extend the term of a European patent, or to grant
corresponding protection which follows immediately on expiry of the
term of the patent, under the same conditions as those applying to
national patents:

(a) in order to take account of a state of war or similar emergency
conditions affecting that State;

(b) if the subject-matter of the European patent is a product or a
process for manufacturing a product or a use of a product which has to
undergo an administrative authorisation procedure required by law
before it can be put on the market in that State.

(3) Paragraph 2 shall apply mutatis mutandis to European patents
granted jointly for a group of Contracting States in accordance with
Article 142.

(4) A Contracting State which makes provision for extension of the
term or corresponding protection under paragraph 2(b) may, in
accordance with an agreement concluded with the Organisation, entrust
to the European Patent Office tasks associated with implementation of
the relevant provisions.

Article 64

Rights conferred by a European patent

(1) A European patent shall, subject to the provisions of paragraph
2, confer on its proprietor from the date on which the mention of its
grant is published in the European Patent Bulletin, in each Contracting
State in respect of which it is granted, the same rights as would be
conferred by a national patent granted in that State.
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(2) If the subject-matter of the European patent is a process, the
protection conferred by the patent shall extend to the products directly
obtained by such process.

(3) Any infringement of a European patent shall be dealt with by
national law.

Article 65

Translation of the European patent

(1) Any Contracting State may, if the European patent as granted,
amended or limited by the European Patent Office is not drawn up in
one of its official languages, prescribe that the proprietor of the patent
shall supply to its central industrial property office a translation of the
patent as granted, amended or limited in one of its official languages at
his option or, where that State has prescribed the use of one specific
official language, in that language. The period for supplying the
translation shall end three months after the date on which the mention of
the grant, maintenance in amended form or limitation of the European
patent is published in the European Patent Bulletin, unless the State
concerned prescribes a longer period.

(2) Any Contracting State which has adopted provisions pursuant
to paragraph 1 may prescribe that the proprietor of the patent must pay
all or part of the costs of publication of such translation within a period
laid down by that State.

(3) Any Contracting State may prescribe that in the event of failure
to observe the provisions adopted in accordance with paragraphs 1 and
2, the European patent shall be deemed to be void ab initio in that State.

Article 66

Equivalence of European filing with national filing

A European patent application which has been accorded a date of
filing shall, in the designated Contracting States, be equivalent to a
regular national filing, where appropriate with the priority claimed for
the European patent application.

Article 67

Rights conferred by a European patent application after
publication

(1) A European patent application shall, from the date of its
publication, provisionally confer upon the applicant the protection
provided for by Article 64, in the Contracting States designated in the
application.

(2) Any Contracting State may prescribe that a European patent
application shall not confer such protection as is conferred by Article
64. However, the protection attached to the publication of the European
patent application may not be less than that which the laws of the State
concerned attach to the compulsory publication of unexamined national
patent applications. In any event, each State shall ensure at least that,
from the date of publication of a European patent application, the
applicant can claim compensation reasonable in the circumstances from
any person who has used the invention in that State in circumstances
where that person would be liable under national law for infringement
of a national patent.

(3) Any Contracting State which does not have as an official
language the language of the proceedings may prescribe that
provisional protection in accordance with paragraphs 1 and 2 above
shall not be effective until such time as a translation of the claims in one
of its official languages at the option of the applicant or, where that State
has prescribed the use of one specific official language, in that
language:

(a) has been made available to the public in the manner prescribed
by national law, or

(b) has been communicated to the person using the invention in the
said State.

(4) The European patent application shall be deemed never to have
had the effects set out in paragraphs 1 and 2 when it has been withdrawn,
deemed to be withdrawn or finally refused. The same shall apply in
respect of the effects of the European patent application in a Contracting
State the designation of which is withdrawn or deemed to be withdrawn.

Article 68

Effect of revocation or limitation of the European patent

The European patent application and the resulting European patent
shall be deemed not to have had, from the outset, the effects specified in
Articles 64 and 67, to the extent that the patent has been revoked or
limited in opposition, limitation or revocation proceedings.

Article 69

Extent of protection

(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a
European patent application shall be determined by the claims.
Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the
claims.

(2) For the period up to grant of the European patent, the extent of
the protection conferred by the European patent application shall be
determined by the claims contained in the application as published.
However, the European patent as granted or as amended in opposition,
limitation or revocation proceedings shall determine retroactively the
protection conferred by the application, in so far as such protection is
not thereby extended.

Article 70

Authentic text of a European patent application
or European patent

(1) The text of a European patent application or a European patent
in the language of the proceedings shall be the authentic text in any
proceedings before the European Patent Office and in any Contracting
State.

(2) If, however, the European patent application has been filed in a
language which is not an official language of the European Patent
Office, that text shall be the application as filed within the meaning of
this Convention.

(3) Any Contracting State may provide that a translation into one of
its official languages, as prescribed by it according to this Convention,
shall in that State be regarded as authentic, except for revocation
proceedings, in the event of the European patent application or
European patent in the language of the translation conferring protection
which is narrower than that conferred by it in the language of the
proceedings.

(4) Any Contracting State which adopts a provision under
paragraph 3:

(a) shall allow the applicant for or proprietor of the patent to file a
corrected translation of the European patent application or European
patent. Such corrected translation shall not have any legal effect until
any conditions established by the Contracting State under Article 65,
paragraph 2, or Article 67, paragraph 3, have been complied with;

(b) may prescribe that any person who, in that State, in good faith
has used or has made effective and serious preparations for using an
invention the use of which would not constitute infringement of the
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application or patent in the original translation, may, after the corrected
translation takes effect, continue such use in the course of his business
or for the needs thereof without payment.

Chapter IV

THE EUROPEAN PATENT APPLICATION
AS AN OBJECT OF PROPERTY

Article 71

Transfer and constitution of rights

A European patent application may be transferred or give rise to
rights for one or more of the designated Contracting States.

Article 72

Assignment

An assignment of a European patent application shall be made in
writing and shall require the signature of the parties to the contract.

Article 73

Contractual licensing

A European patent application may be licensed in whole or in part
for the whole or part of the territories of the designated Contracting
States.

Article 74

Law applicable

Unless this Convention provides otherwise, the European patent
application as an object of property shall, in each designated
Contracting State and with effect for such State, be subject to the law
applicable in that State to national patent applications.

PART III

THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

Chapter I

FILING AND REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN
PATENT APPLICATION

Article 75

Filing of a European patent application

(1) A European patent application may be filed:
(a) with the European Patent Office, or
(b) if the law of a Contracting State so permits, and subject to

Article 76, paragraph 1, with the central industrial property office or
other competent authority of that State. Any application filed in this way
shall have the same effect as if it had been filed on the same date with
the European Patent Office.

(2) Paragraph 1 shall not preclude the application of legislative or
regulatory provisions which, in any Contracting State:

(a) govern inventions which, owing to the nature of their
subject-matter, may not be communicated abroad without the prior
authorisation of the competent authorities of that State, or

(b) prescribe that any application is to be filed initially with a
national authority, or make direct filing with another authority subject
to prior authorisation.

Article 76

European divisional applications

(1) A European divisional application shall be filed directly with
the European Patent Office in accordance with the Implementing
Regulations. It may be filed only in respect of subject-matter which
does not extend beyond the content of the earlier application as filed; in
so far as this requirement is complied with, the divisional application
shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier
application and shall enjoy any right of priority.

(2) All the Contracting States designated in the earlier application
at the time of filing of a European divisional application shall be
deemed to be designated in the divisional application.

Article 77

Forwarding of European patent applications

(1) The central industrial property office of a Contracting State
shall forward to the European Patent Office any European patent
application filed with it or any other competent authority in that State, in
accordance with the Implementing Regulations.

(2) A European patent application the subject of which has been
made secret shall not be forwarded to the European Patent Office.

(3) A European patent application not forwarded to the European
Patent Office in due time shall be deemed to be withdrawn.

Article 78

Requirements of a European patent application

(1) A European patent application shall contain:
(a) a request for the grant of a European patent;
(b) a description of the invention;
(c) one or more claims;
(d) any drawings referred to in the description or the claims;
(e) an abstract,
and satisfy the requirements laid down in the Implementing

Regulations.
(2) A European patent application shall be subject to the payment

of the filing fee and the search fee. If the filing fee or the search fee is not
paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

Article 79

Designation of Contracting States

(1) All the Contracting States party to this Convention at the time
of filing of the European patent application shall be deemed to be
designated in the request for grant of a European patent.

(2) The designation of a Contracting State may be subject to the
payment of a designation fee.

(3) The designation of a Contracting State may be withdrawn at any
time up to the grant of the European patent.
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Article 80

Date of filing

The date of filing of a European patent application shall be the date
on which the requirements laid down in the Implementing Regulations
are fulfilled.

Article 81

Designation of the inventor

The European patent application shall designate the inventor. If the
applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation
shall contain a statement indicating the origin of the right to the
European patent.

Article 82

Unity of invention

The European patent application shall relate to one invention only
or to a group of inventions so linked as to form a single general
inventive concept.

Article 83

Disclosure of the invention

The European patent application shall disclose the invention in a
manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a
person skilled in the art.

Article 84

Claims

The claims shall define the matter for which protection is sought.
They shall be clear and concise and be supported by the description.

Article 85

Abstract

The abstract shall serve the purpose of technical information only;
it may not be taken into account for any other purpose, in particular for
interpreting the scope of the protection sought or applying Article 54,
paragraph 3.

Article 86

Renewal fees for the European patent application

(1) Renewal fees for the European patent application shall be paid
to the European Patent Office in accordance with the Implementing
Regulations. These fees shall be due in respect of the third year and each
subsequent year, calculated from the date of filing of the application. If
a renewal fee is not paid in due time, the application shall be deemed to
be withdrawn.

(2) The obligation to pay renewal fees shall terminate with the
payment of the renewal fee due in respect of the year in which the
mention of the grant of the European patent is published in the European
Patent Bulletin.

Chapter II

PRIORITY

Article 87

Priority right

(1) Any person who has duly filed, in or for
(a) any State party to the Paris Convention for the Protection of

Industrial Property or
(b) any Member of the World Trade Organization, an application

for a patent, a utility model or a utility certificate, or his successor in
title, shall enjoy, for the purpose of filing a European patent application
in respect of the same invention, a right of priority during a period of
twelve months from the date of filing of the first application.

(2) Every filing that is equivalent to a regular national filing under
the national law of the State where it was made or under bilateral or
multilateral agreements, including this Convention, shall be recognised
as giving rise to a right of priority.

(3) A regular national filing shall mean any filing that is sufficient
to establish the date on which the application was filed, whatever the
outcome of the application may be.

(4) A subsequent application in respect of the same subject-matter
as a previous first application and filed in or for the same State shall be
considered as the first application for the purposes of determining
priority, provided that, at the date of filing the subsequent application,
the previous application has been withdrawn, abandoned or refused,
without being open to public inspection and without leaving any rights
outstanding, and has not served as a basis for claiming a right of priority.
The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming
a right of priority.

(5) If the first filing has been made with an industrial property
authority which is not subject to the Paris Convention for the Protection
of Industrial Property or the Agreement Establishing the World Trade
Organization, paragraphs 1 to 4 shall apply if that authority, according
to a communication issued by the President of the European Patent
Office, recognises that a first filing made with the European Patent
Office gives rise to a right of priority under conditions and with effects
equivalent to those laid down in the Paris Convention.

Article 88

Claiming priority

(1) An applicant desiring to take advantage of the priority of a
previous application shall file a declaration of priority and any other
document required, in accordance with the Implementing Regulations.

(2) Multiple priorities may be claimed in respect of a European
patent application, notwithstanding the fact that they originated in
different countries. Where appropriate, multiple priorities may be
claimed for any one claim. Where multiple priorities are claimed, time
limits which run from the date of priority shall run from the earliest date
of priority.

(3) If one or more priorities are claimed in respect of a European
patent application, the right of priority shall cover only those elements
of the European patent application which are included in the application
or applications whose priority is claimed.

(4) If certain elements of the invention for which priority is claimed
do not appear among the claims formulated in the previous application,
priority may nonetheless be granted, provided that the documents of the
previous application as a whole specifically disclose such elements.
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Article 89

Effect of priority right

The right of priority shall have the effect that the date of priority
shall count as the date of filing of the European patent application for
the purposes of Article 54, paragraphs 2 and 3, and Article 60,
paragraph 2.

PART IV

PROCEDURE UP TO GRANT

Article 90

Examination on filing and examination
as to formal requirements

(1) The European Patent Office shall examine, in accordance with
the Implementing Regulations, whether the application satisfies the
requirements for the accordance of a date of filing.

(2) If a date of filing cannot be accorded following the examination
under paragraph 1, the application shall not be dealt with as a European
patent application.

(3) If the European patent application has been accorded a date of
filing, the European Patent Office shall examine, in accordance with the
Implementing Regulations, whether the requirements in Articles 14, 78
and 81, and, where applicable, Article 88, paragraph 1, and Article 133,
paragraph 2, as well as any other requirement laid down in the
Implementing Regulations, have been satisfied.

(4) Where the European Patent Office in carrying out the
examination under paragraphs 1 or 3 notes that there are deficiencies
which may be corrected, it shall give the applicant an opportunity to
correct them.

(5) If any deficiency noted in the examination under paragraph 3 is
not corrected, the European patent application shall be refused unless a
different legal consequence is provided for by this Convention. Where
the deficiency concerns the right of priority, this right shall be lost for
the application.

Article 91

Examination as to formal requirements

(deleted)

Article 92

Drawing up of the European search report

The European Patent Office shall, in accordance with the
Implementing Regulations, draw up and publish a European search
report in respect of the European patent application on the basis of the
claims, with due regard to the description and any drawings.

Article 93

Publication of the European patent application

(1) The European Patent Office shall publish the European patent
application as soon as possible

(a) after the expiry of a period of eighteen months from the date of
filing or, if priority has been claimed, from the date of priority, or

(b) at the request of the applicant, before the expiry of that period.
(2) The European patent application shall be published at the same

time as the specification of the European patent when the decision to
grant the patent becomes effective before the expiry of the period
referred to in paragraph 1(a).

Article 94

Examination of the European patent application

(1) The European Patent Office shall, in accordance with the
Implementing Regulations, examine on request whether the European
patent application and the invention to which it relates meet the
requirements of this Convention. The request shall not be deemed to be
filed until the examination fee has been paid.

(2) If no request for examination has been made in due time, the
application shall be deemed to be withdrawn.

(3) If the examination reveals that the application or the invention
to which it relates does not meet the requirements of this Convention,
the Examining Division shall invite the applicant, as often as necessary,
to file his observations and, subject to Article 123, paragraph 1, to
amend the application.

(4) If the applicant fails to reply in due time to any communication
from the Examining Division, the application shall be deemed to be
withdrawn.

Article 95

Extension of the period within which requests for
examination may be filed

(deleted)

Article 96

Examination of the European patent application

(deleted)

Article 97

Grant or refusal

(1) If the Examining Division is of the opinion that the European
patent application and the invention to which it relates meet the
requirements of this Convention, it shall decide to grant a European
patent, provided that the conditions laid down in the Implementing
Regulations are fulfilled.

(2) If the Examining Division is of the opinion that the European
patent application or the invention to which it relates does not meet the
requirements of this Convention, it shall refuse the application unless
this Convention provides for a different legal consequence.

(3) The decision to grant a European patent shall take effect on the
date on which the mention of the grant is published in the European
Patent Bulletin.
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Article 98

Publication of the specification of the European patent

The European Patent Office shall publish the specification of the
European patent as soon as possible after the mention of the grant of the
European patent has been published in the European Patent Bulletin.

PART V

OPPOSITION AND LIMITATION PROCEDURE

Article 99

Opposition

(1) Within nine months of the publication of the mention of the
grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person
may give notice to the European Patent Office of opposition to that
patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of
opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition
fee has been paid.

(2) The opposition shall apply to the European patent in all the
Contracting States in which that patent has effect.

(3) Opponents shall be parties to the opposition proceedings as well
as the proprietor of the patent.

(4) Where a person provides evidence that in a Contracting State,
following a final decision, he has been entered in the patent register of
such State instead of the previous proprietor, such person shall, at his
request, replace the previous proprietor in respect of such State.
Notwithstanding Article 118, the previous proprietor and the person
making the request shall not be regarded as joint proprietors unless both
so request.

Article 100

Grounds for opposition

Opposition may only be filed on the grounds that:
(a) the subject-matter of the European patent is not patentable

under Articles 52 to 57;
(b) the European patent does not disclose the invention in a manner

sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled
in the art;

(c) the subject-matter of the European patent extends beyond the
content of the application as filed, or, if the patent was granted on a
divisional application or on a new application filed under Article 61,
beyond the content of the earlier application as filed.

Article 101

Examination of the opposition – Revocation
or maintenance of the European patent

(1) If the opposition is admissible, the Opposition Division shall
examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether at
least one ground for opposition under Article 100 prejudices the
maintenance of the European patent. During this examination, the
Opposition Division shall invite the parties, as often as necessary, to file
observations on communications from another party or issued by itself.

(2) If the Opposition Division is of the opinion that at least one
ground for opposition prejudices the maintenance of the European
patent, it shall revoke the patent. Otherwise, it shall reject the
opposition.

(3) If the Opposition Division is of the opinion that, taking into
consideration the amendments made by the proprietor of the European
patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to
which it relates

(a) meet the requirements of this Convention, it shall decide to
maintain the patent as amended, provided that the conditions laid down
in the Implementing Regulations are fulfilled;

(b) do not meet the requirements of this Convention, it shall revoke
the patent.

Article 102

Revocation or maintenance of the European patent

(deleted)

Article 103

Publication of a new specification of the European patent

If the European patent is maintained as amended under Article 101,
paragraph 3(a), the European Patent Office shall publish a new
specification of the European patent as soon as possible after the
mention of the opposition decision has been published in the European
Patent Bulletin.

Article 104

Costs

(1) Each party to the opposition proceedings shall bear the costs it
has incurred, unless the Opposition Division, for reasons of equity,
orders, in accordance with the Implementing Regulations, a different
apportionment of costs.

(2) The procedure for fixing costs shall be laid down in the
Implementing Regulations.

(3) Any final decision of the European Patent Office fixing the
amount of costs shall be dealt with, for the purpose of enforcement in
the Contracting States, in the same way as a final decision given by a
civil court of the State in which enforcement is to take place.
Verification of such decision shall be limited to its authenticity.

Article 105

Intervention of the assumed infringer

(1) Any third party may, in accordance with the Implementing
Regulations, intervene in opposition proceedings after the opposition
period has expired, if the third party proves that

(a) proceedings for infringement of the same patent have been
instituted against him, or

(b) following a request of the proprietor of the patent to cease
alleged infringement, the third party has instituted proceedings for a
ruling that he is not infringing the patent.

(2) An admissible intervention shall be treated as an opposition.

Article 105a

Request for limitation or revocation

(1) At the request of the proprietor, the European patent may be
revoked or be limited by an amendment of the claims. The request shall
be filed with the European Patent Office in accordance with the
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Implementing Regulations. It shall not be deemed to have been filed
until the limitation or revocation fee has been paid.

(2) The request may not be filed while opposition proceedings in
respect of the European patent are pending.

Article 105b

Limitation or revocation of the European patent

(1) The European Patent Office shall examine whether the
requirements laid down in the Implementing Regulations for limiting or
revoking the European patent have been met.

(2) If the European Patent Office considers that the request for
limitation or revocation of the European patent meets these
requirements, it shall decide to limit or revoke the European patent in
accordance with the Implementing Regulations. Otherwise, it shall
reject the request.

(3) The decision to limit or revoke the European patent shall apply
to the European patent in all the Contracting States in respect of which it
has been granted. It shall take effect on the date on which the mention of
the decision is published in the European Patent Bulletin.

Article 105c

Publication of the amended specification of the
European patent

If the European patent is limited under Article 105b, paragraph 2,
the European Patent Office shall publish the amended specification of
the European patent as soon as possible after the mention of the
limitation has been published in the European Patent Bulletin.

PART VI

APPEALS PROCEDURE

Article 106

Decisions subject to appeal

(1) An appeal shall lie from decisions of the Receiving Section,
Examining Divisions, Opposition Divisions and the Legal Division. It
shall have suspensive effect.

(2) A decision which does not terminate proceedings as regards one
of the parties can only be appealed together with the final decision,
unless the decision allows a separate appeal.

(3) The right to file an appeal against decisions relating to the
apportionment or fixing of costs in opposition proceedings may be
restricted in the Implementing Regulations.

Article 107

Persons entitled to appeal and to be parties to appeal
proceedings

Any party to proceedings adversely affected by a decision may
appeal. Any other parties to the proceedings shall be parties to the
appeal proceedings as of right.

Article 108

Time limit and form

Notice of appeal shall be filed, in accordance with the
Implementing Regulations, at the European Patent Office within two
months of notification of the decision. Notice of appeal shall not be
deemed to have been filed until the fee for appeal has been paid. Within
four months of notification of the decision, a statement setting out the
grounds of appeal shall be filed in accordance with the Implementing
Regulations.

Article 109

Interlocutory revision

(1) If the department whose decision is contested considers the
appeal to be admissible and well founded, it shall rectify its decision.
This shall not apply where the appellant is opposed by another party to
the proceedings.

(2) If the appeal is not allowed within three months of receipt of the
statement of grounds, it shall be remitted to the Board of Appeal without
delay, and without comment as to its merit.

Article 110

Examination of appeals

If the appeal is admissible, the Board of Appeal shall examine
whether the appeal is allowable. The examination of the appeal shall be
conducted in accordance with the Implementing Regulations.

Article 111

Decision in respect of appeals

(1) Following the examination as to the allowability of the appeal,
the Board of Appeal shall decide on the appeal. The Board of Appeal
may either exercise any power within the competence of the department
which was responsible for the decision appealed or remit the case to that
department for further prosecution.

(2) If the Board of Appeal remits the case for further prosecution to
the department whose decision was appealed, that department shall be
bound by the ratio decidendi of the Board of Appeal, in so far as the
facts are the same. If the decision under appeal was taken by the
Receiving Section, the Examining Division shall also be bound by the
ratio decidendi of the Board of Appeal.

Article 112

Decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal

(1) In order to ensure uniform application of the law, or if a point of
law of fundamental importance arises:

(a) the Board of Appeal shall, during proceedings on a case and
either of its own motion or following a request from a party to the
appeal, refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it
considers that a decision is required for the above purposes. If the Board
of Appeal rejects the request, it shall give the reasons in its final
decision;

(b) the President of the European Patent Office may refer a point of
law to the Enlarged Board of Appeal where two Boards of Appeal have
given different decisions on that question.
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(2) In the cases referred to in paragraph 1(a) the parties to the
appeal proceedings shall be parties to the proceedings before the
Enlarged Board of Appeal.

(3) The decision of the Enlarged Board of Appeal referred to in
paragraph 1(a) shall be binding on the Board of Appeal in respect of the
appeal in question.

Article 112a

Petition for review by the Enlarged Board of Appeal

(1) Any party to appeal proceedings adversely affected by the
decision of the Board of Appeal may file a petition for review of the
decision by the Enlarged Board of Appeal.

(2) The petition may only be filed on the grounds that:
(a) a member of the Board of Appeal took part in the decision in

breach of Article 24, paragraph 1, or despite being excluded pursuant to
a decision under Article 24, paragraph 4;

(b) the Board of Appeal included a person not appointed as a
member of the Boards of Appeal;

(c) a fundamental violation of Article 113 occurred;
(d) any other fundamental procedural defect defined in the

Implementing Regulations occurred in the appeal proceedings; or
(e) a criminal act established under the conditions laid down in the

Implementing Regulations may have had an impact on the decision.
(3) The petition for review shall not have suspensive effect.
(4) The petition for review shall be filed in a reasoned statement, in

accordance with the Implementing Regulations. If based on paragraph
2(a) to (d), the petition shall be filed within two months of notification
of the decision of the Board of Appeal. If based on paragraph 2(e), the
petition shall be filed within two months of the date on which the
criminal act has been established and in any event no later than five
years from notification of the decision of the Board of Appeal. The
petition shall not be deemed to have been filed until after the prescribed
fee has been paid.

(5) The Enlarged Board of Appeal shall examine the petition for
review in accordance with the Implementing Regulations. If the petition
is allowable, the Enlarged Board of Appeal shall set aside the decision
and shall re-open proceedings before the Boards of Appeal in
accordance with the Implementing Regulations.

(6) Any person who, in a designated Contracting State, has in good
faith used or made effective and serious preparations for using an
invention which is the subject of a published European patent
application or a European patent in the period between the decision of
the Board of Appeal and publication in the European Patent Bulletin of
the mention of the decision of the Enlarged Board of Appeal on the
petition, may without payment continue such use in the course of his
business or for the needs thereof.

PART VII

COMMON PROVISIONS

Chapter I

COMMON PROVISIONS GOVERNING PROCEDURE

Article 113

Right to be heard and basis of decisions

(1) The decisions of the European Patent Office may only be based
on grounds or evidence on which the parties concerned have had an
opportunity to present their comments.

(2) The European Patent Office shall examine, and decide upon,
the European patent application or the European patent only in the text
submitted to it, or agreed, by the applicant or the proprietor of the
patent.

Article 114

Examination by the European Patent Office of its own motion

(1) In proceedings before it, the European Patent Office shall
examine the facts of its own motion; it shall not be restricted in this
examination to the facts, evidence and arguments provided by the
parties and the relief sought.

(2) The European Patent Office may disregard facts or evidence
which are not submitted in due time by the parties concerned.

Article 115

Observations by third parties

In proceedings before the European Patent Office, following the
publication of the European patent application, any third party may, in
accordance with the Implementing Regulations, present observations
concerning the patentability of the invention to which the application or
patent relates. That person shall not be a party to the proceedings.

Article 116

Oral proceedings

(1) Oral proceedings shall take place either at the instance of the
European Patent Office if it considers this to be expedient or at the
request of any party to the proceedings. However, the European Patent
Office may reject a request for further oral proceedings before the same
department where the parties and the subject of the proceedings are the
same.

(2) Nevertheless, oral proceedings shall take place before the
Receiving Section at the request of the applicant only where the
Receiving Section considers this to be expedient or where it intends to
refuse the European patent application.

(3) Oral proceedings before the Receiving Section, the Examining
Divisions and the Legal Division shall not be public.

(4) Oral proceedings, including delivery of the decision, shall be
public, as regards the Boards of Appeal and the Enlarged Board of
Appeal, after publication of the European patent application, and also
before the Opposition Divisions, in so far as the department before
which the proceedings are taking place does not decide otherwise in
cases where admission of the public could have serious and unjustified
disadvantages, in particular for a party to the proceedings.

Article 117

Means and taking of evidence

(1) In proceedings before the European Patent Office the means of
giving or obtaining evidence shall include the following:

(a) hearing the parties;
(b) requests for information;
(c) production of documents;
(d) hearing witnesses;
(e) opinions by experts;
(f) inspection;
(g) sworn statements in writing.
(2) The procedure for taking such evidence shall be laid down in

the Implementing Regulations.
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Article 118

Unity of the European patent application or European patent

Where the applicants for or proprietors of a European patent are not
the same in respect of different designated Contracting States, they shall
be regarded as joint applicants or proprietors for the purposes of
proceedings before the European Patent Office. The unity of the
application or patent in these proceedings shall not be affected; in
particular the text of the application or patent shall be uniform for all
designated Contracting States, unless this Convention provides
otherwise.

Article 119

Notification

Decisions, summonses, notices and communications shall be
notified by the European Patent Office of its own motion in accordance
with the Implementing Regulations. Notification may, where
exceptional circumstances so require, be effected through the
intermediary of the central industrial property offices of the Contracting
States.

Article 120

Time limits

The Implementing Regulations shall specify:
(a) the time limits which are to be observed in proceedings before

the European Patent Office and are not fixed by this Convention;
(b) the manner of computation of time limits and the conditions

under which time limits may be extended;
(c) the minima and maxima for time limits to be determined by the

European Patent Office.

Article 121

Further processing of the European patent application

(1) If an applicant fails to observe a time limit vis-a-vis the
European Patent Office, he may request further processing of the
European patent application.

(2) The European Patent Office shall grant the request, provided
that the requirements laid down in the Implementing Regulations are
met. Otherwise, it shall reject the request.

(3) If the request is granted, the legal consequences of the failure to
observe the time limit shall be deemed not to have ensued.

(4) Further processing shall be ruled out in respect of the time limits
in Article 87, paragraph 1, Article 108 and Article 112a, paragraph 4, as
well as the time limits for requesting further processing or
re-establishment of rights. The Implementing Regulations may rule out
further processing for other time limits.

Article 122

Re-establishment of rights

(1) An applicant for or proprietor of a European patent who, in spite
of all due care required by the circumstances having been taken, was
unable to observe a time limit vis-÷-vis the European Patent Office shall
have his rights re-established upon request if the non-observance of this
time limit has the direct consequence of causing the refusal of the
European patent application or of a request, or the deeming of the

application to have been withdrawn, or the revocation of the European
patent, or the loss of any other right or means of redress.

(2) The European Patent Office shall grant the request, provided
that the conditions of paragraph 1 and any other requirements laid down
in the Implementing Regulations are met. Otherwise, it shall reject the
request.

(3) If the request is granted, the legal consequences of the failure to
observe the time limit shall be deemed not to have ensued.

(4) Re-establishment of rights shall be ruled out in respect of the
time limit for requesting re-establishment of rights. The Implementing
Regulations may rule out re-establishment for other time limits.

(5) Any person who, in a designated Contracting State, has in good
faith used or made effective and serious preparations for using an
invention which is the subject of a published European patent
application or a European patent in the period between the loss of rights
referred to in paragraph 1 and publication in the European Patent
Bulletin of the mention of re-establishment of those rights, may without
payment continue such use in the course of his business or for the needs
thereof.

(6) Nothing in this Article shall limit the right of a Contracting
State to grant re-establishment of rights in respect of time limits
provided for in this Convention and to be observed vis-÷-vis the
authorities of such State.

Article 123

Amendments

(1) The European patent application or European patent may be
amended in proceedings before the European Patent Office, in
accordance with the Implementing Regulations. In any event, the
applicant shall be given at least one opportunity to amend the
application of his own volition.

(2) The European patent application or European patent may not be
amended in such a way that it contains subject-matter which extends
beyond the content of the application as filed.

(3) The European patent may not be amended in such a way as to
extend the protection it confers.

Article 124

Information on prior art

(1) The European Patent Office may, in accordance with the
Implementing Regulations, invite the applicant to provide information
on prior art taken into consideration in national or regional patent
proceedings and concerning an invention to which the European patent
application relates.

(2) If the applicant fails to reply in due time to an invitation under
paragraph 1, the European patent application shall be deemed to be
withdrawn.

Article 125

Reference to general principles

In the absence of procedural provisions in this Convention, the
European Patent Office shall take into account the principles of
procedural law generally recognised in the Contracting States.
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Article 126

Termination of financial obligations

(deleted)

Chapter II

INFORMATION TO THE PUBLIC OR TO OFFICIAL
AUTHORITIES

Article 127

European Patent Register

The European Patent Office shall keep a European Patent Register,
in which the particulars specified in the Implementing Regulations shall
be recorded. No entry shall be made in the European Patent Register
before the publication of the European patent application. The
European Patent Register shall be open to public inspection.

Article 128

Inspection of files

(1) Files relating to European patent applications which have not
yet been published shall not be made available for inspection without
the consent of the applicant.

(2) Any person who can prove that the applicant has invoked the
rights under the European patent application against him may obtain
inspection of the files before the publication of that application and
without the consent of the applicant.

(3) Where a European divisional application or a new European
patent application filed under Article 61, paragraph 1, is published, any
person may obtain inspection of the files of the earlier application
before the publication of that application and without the consent of the
applicant.

(4) After the publication of the European patent application, the
files relating to the application and the resulting European patent may
be inspected on request, subject to the restrictions laid down in the
Implementing Regulations.

(5) Even before the publication of the European patent application,
the European Patent Office may communicate to third parties or publish
the particulars specified in the Implementing Regulations.

Article 129

Periodical publications

The European Patent Office shall periodically publish:
(a) a European Patent Bulletin containing the particulars the

publication of which is prescribed by this Convention, the
Implementing Regulations or the President of the European Patent
Office;

(b) an Official Journal containing notices and information of a
general character issued by the President of the European Patent Office,
as well as any other information relevant to this Convention or its
implementation.

Article 130

Exchange of information

(1) Unless this Convention or national laws provide otherwise, the
European Patent Office and the central industrial property office of any
Contracting State shall, on request, communicate to each other any
useful information regarding European or national patent applications
and patents and any proceedings concerning them.

(2) Paragraph 1 shall apply to the communication of information by
virtue of working agreements between the European Patent Office and

(a) the central industrial property offices of other States;
(b) any intergovernmental organisation entrusted with the task of

granting patents;
(c) any other organisation.
(3) Communications under paragraphs 1 and 2(a) and (b) shall not

be subject to the restrictions laid down in Article 128. The
Administrative Council may decide that communications under
paragraph 2(c) shall not be subject to such restrictions, provided that the
organisation concerned treats the information communicated as
confidential until the European patent application has been published.

Article 131

Administrative and legal co-operation

(1) Unless this Convention or national laws provide otherwise, the
European Patent Office and the courts or authorities of Contracting
States shall on request give assistance to each other by communicating
information or opening files for inspection. Where the European Patent
Office makes files available for inspection by courts, Public
Prosecutors’ Offices or central industrial property offices, the
inspection shall not be subject to the restrictions laid down in Article
128.

(2) At the request of the European Patent Office, the courts or other
competent authorities of Contracting States shall undertake, on behalf
of the Office and within the limits of their jurisdiction, any necessary
enquiries or other legal measures.

Article 132

Exchange of publications

(1) The European Patent Office and the central industrial property
offices of the Contracting States shall despatch to each other on request
and for their own use one or more copies of their respective publications
free of charge.

(2) The European Patent Office may conclude agreements relating
to the exchange or supply of publications.

Chapter III

REPRESENTATION

Article 133

General principles of representation

(1) Subject to paragraph 2, no person shall be compelled to be
represented by a professional representative in proceedings established
by this Convention.

(2) Natural or legal persons not having their residence or principal
place of business in a Contracting State shall be represented by a
professional representative and act through him in all proceedings
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established by this Convention, other than in filing a European patent
application; the Implementing Regulations may permit other
exceptions.

(3) Natural or legal persons having their residence or principal
place of business in a Contracting State may be represented in
proceedings established by this Convention by an employee, who need
not be a professional representative but who shall be authorised in
accordance with the Implementing Regulations. The Implementing
Regulations may provide whether and under what conditions an
employee of a legal person may also represent other legal persons which
have their principal place of business in a Contracting State and which
have economic connections with the first legal person.

(4) The Implementing Regulations may lay down special
provisions concerning the common representation of parties acting in
common.

Article 134

Representation before the European Patent Office

(1) Representation of natural or legal persons in proceedings
established by this Convention may only be undertaken by professional
representatives whose names appear on a list maintained for this
purpose by the European Patent Office.

(2) Any natural person who (a) is a national of a Contracting State,
(b) has his place of business or employment in a Contracting State and
(c) has passed the European qualifying examination may be entered on
the list of professional representatives.

(3) During a period of one year from the date on which the
accession of a State to this Convention takes effect, entry on that list
may also be requested by any natural person who

(a) is a national of a Contracting State,
(b) has his place of business or employment in the State having

acceded to the Convention and
(c) is entitled to represent natural or legal persons in patent matters

before the central industrial property office of that State. Where such
entitlement is not conditional upon the requirement of special
professional qualifications, the person shall have regularly so acted in
that State for at least five years.

(4) Entry shall be effected upon request, accompanied by
certificates indicating that the conditions laid down in paragraph 2 or 3
are fulfilled.

(5) Persons whose names appear on the list of professional
representatives shall be entitled to act in all proceedings established by
this Convention.

(6) For the purpose of acting as a professional representative, any
person whose name appears on the list of professional representatives
shall be entitled to establish a place of business in any Contracting State
in which proceedings established by this Convention may be conducted,
having regard to the Protocol on Centralisation annexed to this
Convention. The authorities of such State may remove that entitlement
in individual cases only in application of legal provisions adopted for
the purpose of protecting public security and law and order. Before such
action is taken, the President of the European Patent Office shall be
consulted.

(7) The President of the European Patent Office may grant
exemption from:

(a) the requirement of paragraphs 2(a) or 3(a) in special
circumstances;

(b) the requirement of paragraph 3(c), second sentence, if the
applicant furnishes proof that he has acquired the requisite qualification
in another way.

(8) Representation in proceedings established by this Convention
may also be undertaken, in the same way as by a professional
representative, by any legal practitioner qualified in a Contracting State
and having his place of business in that State, to the extent that he is

entitled in that State to act as a professional representative in patent
matters. Paragraph 6 shall apply mutatis mutandis.

Article 134a

Institute of Professional Representatives before
the European Patent Office

(1) The Administrative Council shall be competent to adopt and
amend provisions governing:

(a) the Institute of Professional Representatives before the
European Patent Office, hereinafter referred to as the Institute;

(b) the qualifications and training required of a person for
admission to the European qualifying examination and the conduct of
such examination;

(c) the disciplinary power exercised by the Institute or the
European Patent Office in respect of professional representatives;

(d) the obligation of confidentiality on the professional
representative and the privilege from disclosure in proceedings before
the European Patent Office in respect of communications between a
professional representative and his client or any other person.

(2) Any person entered on the list of professional representatives
referred to in Article 134, paragraph 1, shall be a member of the
Institute.

PART VIII

IMPACT ON NATIONAL LAW

Chapter I

CONVERSION INTO A NATIONAL PATENT APPLICATION

Article 135

Request for conversion

(1) The central industrial property office of a designated
Contracting State shall, at the request of the applicant for or proprietor
of a European patent, apply the procedure for the grant of a national
patent in the following circumstances:

(a) where the European patent application is deemed to be
withdrawn under Article 77, paragraph 3;

(b) in such other cases as are provided for by the national law, in
which the European patent application is refused or withdrawn or
deemed to be withdrawn, or the European patent is revoked under this
Convention.

(2) In the case referred to in paragraph 1(a), the request for
conversion shall be filed with the central industrial property office with
which the European patent application has been filed. That office shall,
subject to the provisions governing national security, transmit the
request directly to the central industrial property offices of the
Contracting States specified therein.

(3) In the cases referred to in paragraph 1(b), the request for
conversion shall be submitted to the European Patent Office in
accordance with the Implementing Regulations. It shall not be deemed
to be filed until the conversion fee has been paid. The European Patent
Office shall transmit the request to the central industrial property offices
of the Contracting States specified therein.

(4) The effect of the European patent application referred to in
Article 66 shall lapse if the request for conversion is not submitted in
due time.
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Article 136

Submission and transmission of the request

(deleted)

Article 137

Formal requirements for conversion

(1) A European patent application transmitted in accordance with
Article 135, paragraph 2 or 3, shall not be subjected to formal
requirements of national law which are different from or additional to
those provided for in this Convention.

(2) Any central industrial property office to which the European
patent application is transmitted may require that the applicant shall,
within a period of not less than two months:

(a) pay the national application fee; and
(b) file a translation of the original text of the European patent

application in an official language of the State in question and, where
appropriate, of the text as amended during proceedings before the
European Patent Office which the applicant wishes to use as the basis
for the national procedure.

Chapter II

REVOCATION AND PRIOR RIGHTS

Article 138

Revocation of European patents

(1) Subject to Article 139, a European patent may be revoked with
effect for a Contracting State only on the grounds that:

(a) the subject-matter of the European patent is not patentable
under Articles 52 to 57;

(b) the European patent does not disclose the invention in a manner
sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled
in the art;

(c) the subject-matter of the European patent extends beyond the
content of the application as filed or, if the patent was granted on a
divisional application or on a new application filed under Article 61,
beyond the content of the earlier application as filed;

(d) the protection conferred by the European patent has been
extended; or

(e) the proprietor of the European patent is not entitled under
Article 60, paragraph 1.

(2) If the grounds for revocation affect the European patent only in
part, the patent shall be limited by a corresponding amendment of the
claims and revoked in part.

(3) In proceedings before the competent court or authority relating
to the validity of the European patent, the proprietor of the patent shall
have the right to limit the patent by amending the claims. The patent as
thus limited shall form the basis for the proceedings.

Article 139

Prior rights and rights arising on the same date

(1) In any designated Contracting State a European patent
application and a European patent shall have with regard to a national
patent application and a national patent the same prior right effect as a
national patent application and a national patent.

(2) A national patent application and a national patent in a
Contracting State shall have with regard to a European patent
designating that Contracting State the same prior right effect as if the
European patent were a national patent.

(3) Any Contracting State may prescribe whether and on what
terms an invention disclosed in both a European patent application or
patent and a national application or patent having the same date of filing
or, where priority is claimed, the same date of priority, may be protected
simultaneously by both applications or patents.

Chapter III

MISCELLANEOUS EFFECTS

Article 140

National utility models and utility certificates

Articles 66, 124, 135, 137 and 139 shall apply to utility models and
utility certificates and to applications for utility models and utility
certificates registered or deposited in the Contracting States whose laws
make provision for such models or certificates.

Article 141

Renewal fees for European patents

(1) Renewal fees for a European patent may only be imposed for
the years which follow that referred to in Article 86, paragraph 2.

(2) Any renewal fees falling due within two months of the
publication in the European Patent Bulletin of the mention of the grant
of the European patent shall be deemed to have been validly paid if they
are paid within that period. Any additional fee provided for under
national law shall not be charged.

PART IX

SPECIAL AGREEMENTS

Article 142

Unitary patents

(1) Any group of Contracting States, which has provided by a
special agreement that a European patent granted for those States has a
unitary character throughout their territories, may provide that a
European patent may only be granted jointly in respect of all those
States.

(2) Where any group of Contracting States has availed itself of the
authorisation given in paragraph 1, the provisions of this Part shall
apply.

Article 143

Special departments of the European Patent Office

(1) The group of Contracting States may give additional tasks to the
European Patent Office.

(2) Special departments common to the Contracting States in the
group may be set up within the European Patent Office in order to carry
out the additional tasks. The President of the European Patent Office
shall direct such special departments; Article 10, paragraphs 2 and 3,
shall apply mutatis mutandis.
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Article 144

Representation before special departments

The group of Contracting States may lay down special provisions
to govern representation of parties before the departments referred to in
Article 143, paragraph 2.

Article 145

Select committee of the Administrative Council

(1) The group of Contracting States may set up a select committee
of the Administrative Council for the purpose of supervising the
activities of the special departments set up under Article 143, paragraph
2; the European Patent Office shall place at its disposal such staff,
premises and equipment as may be necessary for the performance of its
duties. The President of the European Patent Office shall be responsible
for the activities of the special departments to the select committee of
the Administrative Council.

(2) The composition, powers and functions of the select committee
shall be determined by the group of Contracting States.

Article 146

Cover for expenditure for carrying out special tasks

Where additional tasks have been given to the European Patent
Office under Article 143, the group of Contracting States shall bear the
expenses incurred by the Organisation in carrying out these tasks.
Where special departments have been set up in the European Patent
Office to carry out these additional tasks, the group shall bear the
expenditure on staff, premises and equipment chargeable in respect of
these departments. Article 39, paragraphs 3 and 4, Article 41 and Article
47 shall apply mutatis mutandis.

Article 147

Payments in respect of renewal fees for unitary patents

If the group of Contracting States has fixed a common scale of
renewal fees in respect of European patents, the proportion referred to in
Article 39, paragraph 1, shall be calculated on the basis of the common
scale; the minimum amount referred to in Article 39, paragraph 1, shall
apply to the unitary patent. Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply
mutatis mutandis.

Article 148

The European patent application as an object of property

(1) Article 74 shall apply unless the group of Contracting States has
specified otherwise.

(2) The group of Contracting States may provide that a European
patent application for which these Contracting States are designated
may only be transferred, mortgaged or subjected to any legal means of
execution in respect of all the Contracting States of the group and in
accordance with the provisions of the special agreement.

Article 149

Joint designation

(1) The group of Contracting States may provide that these States
may only be designated jointly, and that the designation of one or some
only of such States shall be deemed to constitute the designation of all
the States of the group.

(2) Where the European Patent Office acts as a designated Office
under Article 153, paragraph 1, paragraph 1 shall apply if the applicant
has indicated in the international application that he wishes to obtain a
European patent for one or more of the designated States of the group.
The same shall apply if the applicant designates in the international
application one of the Contracting States in the group, whose national
law provides that the designation of that State shall have the effect of the
application being for a European patent.

Article 149a

Other agreements between the Contracting States

(1) Nothing in this Convention shall be construed as limiting the
right of some or all of the Contracting States to conclude special
agreements on any matters concerning European patent applications or
European patents which under this Convention are subject to and
governed by national law, such as, in particular

(a) an agreement establishing a European patent court common to
the Contracting States party to it;

(b) an agreement establishing an entity common to the Contracting
States party to it to deliver, at the request of national courts or
quasi-judicial authorities, opinions on issues of European or
harmonised national patent law;

(c) an agreement under which the Contracting States party to it
dispense fully or in part with translations of European patents under
Article 65;

(d) an agreement under which the Contracting States party to it
provide that translations of European patents as required under Article
65 may be filed with, and published by, the European Patent Office.

(2) The Administrative Council shall be competent to decide that:
(a) the members of the Boards of Appeal or the Enlarged Board of

Appeal may serve on a European patent court or a common entity and
take part in proceedings before that court or entity in accordance with
any such agreement;

(b) the European Patent Office shall provide a common entity with
such support staff, premises and equipment as may be necessary for the
performance of its duties, and the expenses incurred by that entity shall
be borne fully or in part by the Organisation.

PART X

INTERNATIONAL APPLICATIONS UNDER THE PATENT
COOPERATION TREATY – EURO-PCT APPLICATIONS

Article 150

Application of the Patent Cooperation Treaty

(1) The Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970, hereinafter
referred to as the PCT, shall be applied in accordance with the
provisions of this Part.

(2) International applications filed under the PCT may be the
subject of proceedings before the European Patent Office. In such
proceedings, the provisions of the PCT and its Regulations shall be
applied, supplemented by the provisions of this Convention. In case of
conflict, the provisions of the PCT or its Regulations shall prevail.
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Article 151

The European Patent Office as a receiving Office

The European Patent Office shall act as a receiving Office within
the meaning of the PCT, in accordance with the Implementing
Regulations. Article 75, paragraph 2, shall apply.

Article 152

The European Patent Office as an International
Searching Authority or International Preliminary

Examining Authority

The European Patent Office shall act as an International Searching
Authority and International Preliminary Examining Authority within
the meaning of the PCT, in accordance with an agreement between the
Organisation and the International Bureau of the World Intellectual
Property Organization, for applicants who are residents or nationals of a
State party to this Convention. This agreement may provide that the
European Patent Office shall also act for other applicants.

Article 153

The European Patent Office as designated Office
or elected Office

(1) The European Patent Office shall be
(a) a designated Office for any State party to this Convention in

respect of which the PCT is in force, which is designated in the
international application and for which the applicant wishes to obtain a
European patent, and

(b) an elected Office, if the applicant has elected a State designated
pursuant to letter (a).

(2) An international application for which the European Patent
Office is a designated or elected Office, and which has been accorded an
international date of filing, shall be equivalent to a regular European
application (Euro-PCT application).

(3) The international publication of a Euro-PCT application in an
official language of the European Patent Office shall take the place of
the publication of the European patent application and shall be
mentioned in the European Patent Bulletin.

(4) If the Euro-PCT application is published in another language, a
translation into one of the official languages shall be filed with the
European Patent Office, which shall publish it. Subject to Article 67,
paragraph 3, the provisional protection under Article 67, paragraphs 1
and 2, shall be effective from the date of that publication.

(5) The Euro-PCT application shall be treated as a European patent
application and shall be considered as comprised in the state of the art
under Article 54, paragraph 3, if the conditions laid down in paragraph 3
or 4 and in the Implementing Regulations are fulfilled.

(6) The international search report drawn up in respect of a
Euro-PCT application or the declaration replacing it, and their
international publication, shall take the place of the European search
report and the mention of its publication in the European Patent
Bulletin.

(7) A supplementary European search report shall be drawn up in
respect of any Euro-PCT application under paragraph 5. The
Administrative Council may decide that the supplementary search
report is to be dispensed with or that the search fee is to be reduced.

Article 154

The European Patent Office as an International
Searching Authority

(deleted)

Article 155

The European Patent Office as an International
Preliminary Examining Authority

(deleted)

Article 156

The European Patent Office as an elected Office

(deleted)

Article 157

International search report

(deleted)

Article 158

Publication of the international application
and its supply to the European Patent Office

(deleted)

PART XI

TRANSITIONAL PROVISIONS

(deleted)

PART XII

FINAL PROVISIONS

Article 164

Implementing Regulations and Protocols

(1) The Implementing Regulations, the Protocol on Recognition,
the Protocol on Privileges and Immunities, the Protocol on
Centralisation, the Protocol on the Interpretation of Article 69 and the
Protocol on Staff Complement shall be integral parts of this
Convention.

(2) In case of conflict between the provisions of this Convention
and those of the Implementing Regulations, the provisions of this
Convention shall prevail.

172

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/12

2007. évi CXXX. törvény



Article 165

Signature - Ratification

(1) This Convention shall be open for signature until 5 April 1974
by the States which took part in the Inter-Governmental Conference for
the setting up of a European System for the Grant of Patents or were
informed of the holding of that conference and offered the option of
taking part therein.

(2) This Convention shall be subject to ratification; instruments of
ratification shall be deposited with the Government of the Federal
Republic of Germany.

Article 166

Accession

(1) this Convention shall be open to accession by:
(a) the States referred to in Article 165, paragraph 1;
(b) any other European State at the invitation of the Administrative

Council.
(2) Any State which has been a party to the Convention and has

ceased to be so as a result of the application of Article 172, paragraph 4,
may again become a party to the Convention by acceding to it.

(3) Instruments of accession shall be deposited with the
Government of the Federal Republic of Germany.

Article 167

Reservations

(deleted)

Article 168

Territorial field of application

(1) Any Contracting State may declare in its instrument of
ratification or accession, or may inform the Government of the Federal
Republic of Germany by written notification at any time thereafter, that
this Convention shall be applicable to one or more of the territories for
the external relations of which it is responsible. European patents
granted for that Contracting State shall also have effect in the territories
for which such a declaration has taken effect.

(2) If the declaration referred to in paragraph 1 is contained in the
instrument of ratification or accession, it shall take effect on the same
date as the ratification or accession; if the declaration is notified after
the deposit of the instrument of ratification or accession, such
notification shall take effect six months after the date of its receipt by
the Government of the Federal Republic of Germany.

(3) Any Contracting State may at any time declare that the
Convention shall cease to apply to some or to all of the territories in
respect of which it has given notification pursuant to paragraph 1. Such
declaration shall take effect one year after the date on which the
Government of the Federal Republic of Germany received notification
thereof.

Article 169

Entry into force

(1) This Convention shall enter into force three months after the
deposit of the last instrument of ratification or accession by six States on

whose territory the total number of patent applications filed in 1970
amounted to at least 180 000 for all the said States.

(2) Any ratification or accession after the entry into force of this
Convention shall take effect on the first day of the third month after the
deposit of the instrument of ratification or accession.

Article 170

Initial contribution

(1) Any State which ratifies or accedes to this Convention after its
entry into force shall pay to the Organisation an initial contribution,
which shall not be refunded.

(2) The initial contribution shall be 5% of an amount calculated by
applying the percentage obtained for the State in question, on the date
on which ratification or accession takes effect, in accordance with the
scale provided for in Article 40, paragraphs 3 and 4, to the sum of the
special financial contributions due from the other Contracting States in
respect of the accounting periods preceding the date referred to above.

(3) In the event that special financial contributions were not
required in respect of the accounting period immediately preceding the
date referred to in paragraph 2, the scale of contributions referred to in
that paragraph shall be the scale that would have been applicable to the
State concerned in respect of the last year for which financial
contributions were required.

Article 171

Duration of the Convention

The present Convention shall be of unlimited duration.

Article 172

Revision

(1) This Convention may be revised by a Conference of the
Contracting States.

(2) The Conference shall be prepared and convened by the
Administrative Council. The Conference shall not be validly constituted
unless at least three-quarters of the Contracting States are represented at
it. Adoption of the revised text shall require a majority of three-quarters
of the Contracting States represented and voting at the Conference.
Abstentions shall not be considered as votes.

(3) The revised text shall enter into force when it has been ratified
or acceded to by the number of Contracting States specified by the
Conference, and at the time specified by that Conference.

(4) Such States as have not ratified or acceded to the revised text of
the Convention at the time of its entry into force shall cease to be parties
to this Convention as from that time.

Article 173

Disputes between Contracting States

(1) Any dispute between Contracting States concerning the
interpretation or application of the present Convention which is not
settled by negotiation shall be submitted, at the request of one of the
States concerned, to the Administrative Council, which shall endeavour
to bring about agreement between the States concerned.

(2) If such agreement is not reached within six months from the
date when the dispute was referred to the Administrative Council, any
one of the States concerned may submit the dispute to the International
Court of Justice for a binding decision.

173

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/12

2007. évi CXXX. törvény



Article 174

Denunciation

Any Contracting State may at any time denounce this Convention.
Denunciation shall be notified to the Government of the Federal
Republic of Germany. It shall take effect one year after the date of
receipt of such notification.

Article 175

Preservation of acquired rights

(1) In the event of a State ceasing to be party to this Convention in
accordance with Article 172, paragraph 4, or Article 174 rights already
acquired pursuant to this Convention shall not be impaired.

(2) A European patent application which is pending when a
designated State ceases to be party to the Convention shall be processed
by the European Patent Office, as far as that State is concerned, as if the
Convention in force thereafter were applicable to that State.

(3) Paragraph 2 shall apply to European patents in respect of which,
on the date mentioned in that paragraph, an opposition is pending or the
opposition period has not expired.

(4) Nothing in this Article shall affect the right of any State that has
ceased to be a party to this Convention to treat any European patent in
accordance with the text to which it was a party.

Article 176

Financial rights and obligations of former Contracting States

(1) Any State which has ceased to be a party to this Convention in
accordance with Article 172, paragraph 4, or Article 174, shall have the
special financial contributions which it has paid pursuant to Article 40,
paragraph 2, refunded to it by the Organisation only at the time when
and under the conditions whereby the Organisation refunds special
financial contributions paid by other States during the same accounting
period.

(2) The State referred to in paragraph 1 shall, even after ceasing to
be a party to this Convention, continue to pay the proportion pursuant to
Article 39 of renewal fees in respect of European patents remaining in
force in that State, at the rate current on the date on which it ceased to be
a party.

Article 177

Languages of the Convention

(1) This Convention, drawn up in a single original, in the English,
French and German languages, shall be deposited in the archives of the
Government of the Federal Republic of Germany, the three texts being
equally authentic.

(2) The texts of this Convention drawn up in official languages of
Contracting States other than those specified in paragraph 1 shall, if
they have been approved by the Administrative Council, be considered
as official texts. In the event of disagreement on the interpretation of the
various texts, the texts referred to in paragraph 1 shall be authentic.

Article 178

Transmission and notifications

(1) The Government of the Federal Republic of Germany shall
draw up certified true copies of this Convention and shall transmit them
to the Governments of all signatory or acceding States.

(2) The Government of the Federal Republic of Germany shall
notify to the Governments of the States referred to in paragraph 1:

(a) the deposit of any instrument of ratification or accession;
(b) any declaration or notification received pursuant to Article 168;
(c) any denunciation received pursuant to Article 174 and the date

on which such denunciation comes into force.
(3) The Government of the Federal Republic of Germany shall

register this Convention with the Secretariat of the United Nations.

PROTOCOL ON JURISDICTION AND THE
RECOGNITION OF DECISIONS IN RESPECT

OF THE RIGHT TO THE GRANT OF A EUROPEAN PATENT
(PROTOCOL ON RECOGNITION)

Section I

Jurisdiction

Article 1

(1) The courts of the Contracting States shall, in accordance with
Articles 2 to 6, have jurisdiction to decide claims, against the applicant,
to the right to the grant of a European patent in respect of one or more of
the Contracting States designated in the European patent application.

(2) For the purposes of this Protocol, the term „courts” shall
include authorities which, under the national law of a Contracting State,
have jurisdiction to decide the claims referred to in paragraph 1. Any
Contracting State shall notify the European Patent Office of the identity
of any authority on which such a jurisdiction is conferred, and the
European Patent Office shall inform the other Contracting States
accordingly.

(3) For the purposes of this Protocol, the term „Contracting State”
refers to a Contracting State which has not excluded application of this
Protocol pursuant to Article 167 of the Convention.

Article 2

Subject to Articles 4 and 5, if an applicant for a European patent has
his residence or principal place of business within one of the
Contracting States, proceedings shall be brought against him in the
courts of that Contracting State.

Article 3

Subject to Articles 4 and 5, if an applicant for a European patent has
his residence or principal place of business outside the Contracting
States, and if the party claiming the right to the grant of the European
patent has his residence or principal place of business within one of the
Contracting States, the courts of the latter State shall have exclusive
jurisdiction.

Article 4

Subject to Article 5, if the subject-matter of a European patent
application is the invention of an employee, the courts of the
Contracting State, if any, whose law determines the right to the
European patent pursuant to Article 60, paragraph 1, second sentence,
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of the Convention, shall have exclusive jurisdiction over proceedings
between the employee and the employer.

Article 5

(1) If the parties to a dispute concerning the right to the grant of a
European patent have concluded an agreement, either in writing or
verbally with written confirmation, to the effect that a court or the courts
of a particular Contracting State shall decide on such a dispute, the court
or courts of that State shall have exclusive jurisdiction.

(2) However, if the parties are an employee and his employer,
paragraph 1 shall only apply in so far as the national law governing the
contract of employment allows the agreement in question.

Article 6

In cases where neither Articles 2 to 4 nor Article 5, paragraph 1,
apply, the courts of the Federal Republic of Germany shall have
exclusive jurisdiction.

Article 7

The courts of Contracting States before which claims referred to in
Article 1 are brought shall of their own motion decide whether or not
they have jurisdiction pursuant to Articles 2 to 6.

Article 8

(1) In the event of proceedings based on the same claim and
between the same parties being brought before courts of different
Contracting States, the court to which a later application is made shall of
its own motion decline jurisdiction in favour of the court to which an
earlier application was made.

(2) In the event of the jurisdiction of the court to which an earlier
application is made being challenged, the court to which a later
application is made shall stay the proceedings until the other court takes
a final decision.

Section II

Recognition

Article 9

(1) Subject to the provisions of Article 11, paragraph 2, final
decisions given in any Contracting State on the right to the grant of a
European patent in respect of one or more of the Contracting States
designated in the European patent application shall be recognised
without requiring a special procedure in the other Contracting States.

(2) The jurisdiction of the court whose decision is to be recognised
and the validity of such decision may not be reviewed.

Article 10

Article 9, paragraph 1, shall not be applicable where:
(a) an applicant for a European patent who has not contested a

claim proves that the document initiating the proceedings was not
notified to him regularly and sufficiently early for him to defend
himself; or

(b) an applicant proves that the decision is incompatible with
another decision given in a Contracting State in proceedings between
the same parties which were started before those in which the decision
to be recognised was given.

Article 11

(1) In relations between any Contracting States the provisions of
this Protocol shall prevail over any conflicting provisions of other
agreements on jurisdiction or the recognition of judgments.

(2) This Protocol shall not affect the implementation of any
agreement between a Contracting State and a State which is not bound
by the Protocol.

PROTOCOL ON PRIVILEGES AND IMMUNITIES
OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION

(PROTOCOL ON PRIVILEGES AND IMMUNITIES)

Article 1

(1) The premises of the Organisation shall be inviolable.
(2) The authorities of the States in which the Organisation has its

premises shall not enter those premises, except with the consent of the
President of the European Patent Office. Such consent shall be assumed
in case of fire or other disaster requiring prompt protective action.

(3) Service of process at the premises of the Organisation and of
any other procedural instruments relating to a cause of action against the
Organisation shall not constitute breach of inviolability.

Article 2

The archives of the Organisation and any documents belonging to
or held by it shall be inviolable.

Article 3

(1) Within the scope of its official activities the Organisation shall
have immunity from jurisdiction and execution, except

(a) to the extent that the Organisation shall have expressly waived
such immunity in a particular case;

(b) in the case of a civil action brought by a third party for damage
resulting from an accident caused by a motor vehicle belonging to, or
operated on behalf of, the Organisation, or in respect of a motor traffic
offence involving such a vehicle;

(c) in respect of the enforcement of an arbitration award made
under Article 23.

(2) The property and assets of the Organisation, wherever situated,
shall be immune from any form of requisition, confiscation,
expropriation and sequestration.

(3) The property and assets of the Organisation shall also be
immune from any form of administrative or provisional judicial
constraint, except in so far as may be temporarily necessary in
connection with the prevention of, and investigation into, accidents
involving motor vehicles belonging to or operated on behalf of the
Organisation.

(4) The official activities of the Organisation shall, for the purposes
of this Protocol, be such as are strictly necessary for its administrative
and technical operation, as set out in the Convention.

Article 4

(1) Within the scope of its official activities the Organisation and
its property and income shall be exempt from all direct taxes.

(2) Where substantial purchases for the exercise of its official
activities, and in the price of which taxes or duties are included, are
made by the Organisation, appropriate measures shall, whenever
possible, be taken by the Contracting States to remit or reimburse to the
Organisation the amount of such taxes or duties.

(3) No exemption shall be accorded in respect of duties and taxes
which are no more than charges for public utility services.
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Article 5

Goods imported or exported by the Organisation for the exercise of
its official activities shall be exempt from duties and charges on import
or export other than fees or taxes representing services rendered, and
from all prohibitions and restrictions on import or export.

Article 6

No exemption shall be granted under Articles 4 and 5 in respect of
goods purchased or imported for the personal benefit of the employees
of the European Patent Office.

Article 7

(1) Goods belonging to the Organisation which have been acquired
or imported under Article 4 or Article 5 shall not be sold or given away
except in accordance with conditions laid down by the Contracting
States which have granted the exemptions.

(2) The transfer of goods and provision of services between the
various buildings of the Organisation shall be exempt from charges or
restrictions of any kind; where appropriate, the Contracting States shall
take all the necessary measures to remit or reimburse the amount of such
charges or to lift such restrictions.

Article 8

The transmission of publications and other information material by
or to the Organisation shall not be restricted in any way.

Article 9

The Contracting States shall accord the Organisation the currency
exemptions which are necessary for the exercise of its official activities.

Article 10

(1) With regard to its official communications and the transfer of
all its documents, the Organisation shall in each Contracting State enjoy
the most favourable treatment accorded by that State to any other
international organisation.

(2) No censorship shall be applied to official communications of
the Organisation by whatever means of communication.

Article 11

The Contracting States shall take all appropriate measures to
facilitate the entry, stay and departure of the employees of the European
Patent Office.

Article 12

(1) Representatives of Contracting States, alternate
Representatives and their advisers or experts, if any, shall enjoy, while
attending meetings of the Administrative Council and of any body
established by it, and in the course of their journeys to and from the
place of meeting, the following privileges and immunities:

(a) immunity from arrest or detention and from seizure of their
personal luggage, except when found committing, attempting to
commit, or just having committed an offence;

(b) immunity from jurisdiction, even after the termination of their
mission, in respect of acts, including words written and spoken, done by
them in the exercise of their functions; this immunity shall not apply,
however, in the case of a motor traffic offence committed by one of the

persons referred to above, nor in the case of damage caused by a motor
vehicle belonging to or driven by such a person;

(c) inviolability for all their official papers and documents;
(d) the right to use codes and to receive documents or

correspondence by special courier or sealed bag;
(e) exemption for themselves and their spouses from all measures

restricting entry and from aliens’ registration formalities;
(f) the same facilities in the matter of currency and exchange

control as are accorded to the representatives of foreign Governments
on temporary official missions.

(2) Privileges and immunities are accorded to the persons referred
to in paragraph 1, not for their personal advantage but in order to ensure
complete independence in the exercise of their functions in connection
with the Organisation. Consequently, a Contracting State has the duty to
waive the immunity in all cases where, in the opinion of that State, such
immunity would impede the course of justice and where it can be
waived without prejudicing the purposes for which it was accorded.

Article 13

(1) Subject to the provisions of Article 6, the President of the
European Patent Office shall enjoy the privileges and immunities
accorded to diplomatic agents under the Vienna Convention on
Diplomatic Relations of 18 April 1961.

(2) However, immunity from jurisdiction shall not apply in the case
of a motor traffic offence committed by the President of the European
Patent Office or damage caused by a motor vehicle belonging to or
driven by him.

Article 14

The employees of the European Patent Office:
(a) shall, even after their service has terminated, have immunity

from jurisdiction in respect of acts, including words written and spoken,
done in the exercise of their functions; this immunity shall not apply,
however, in the case of a motor traffic offence committed by an
employee of the European Patent Office, nor in the case of damage
caused by a motor vehicle belonging to or driven by an employee;

(b) shall be exempt from all obligations in respect of military
service;

(c) shall enjoy inviolability for all their official papers and
documents;

(d) shall enjoy the same facilities as regards exemption from all
measures restricting immigration and governing aliens’ registration as
are normally accorded to staff members of international organisations,
as shall members of their families forming part of their household;

(e) shall enjoy the same privileges in respect of exchange
regulations as are normally accorded to the staff members of
international organisations;

(f) shall enjoy the same facilities as to repatriation as diplomatic
agents in time of international crises, as shall the members of their
families forming part of their household;

(g) shall have the right to import duty-free their furniture and
personal effects at the time of first taking up their post in the State
concerned and the right on the termination of their functions in that
State to export free of duty their furniture and personal effects, subject
to the conditions considered necessary by the Government of the State
in whose territory the right is exercised and with the exception of
property acquired in that State which is subject to an export prohibition
therein.

Article 15

Experts performing functions on behalf of, or carrying out missions
for, the Organisation shall enjoy the following privileges and
immunities, to the extent that they are necessary for the carrying out of
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their functions, including during journeys made in carrying out their
functions and in the course of such missions:

(a) immunity from jurisdiction in respect of acts done by them in
the exercise of their functions, including words written or spoken,
except in the case of a motor traffic offence committed by an expert or in
the case of damage caused by a motor vehicle belonging to or driven by
him; experts shall continue to enjoy this immunity after they have
ceased to be employed by the Organisation;

(b) inviolability for all their official papers and documents;
(c) the exchange facilities necessary for the transfer of their

remuneration.

Article 16

(1) The persons referred to in Articles 13 and 14 shall be subject to
a tax for the benefit of the Organisation on salaries and emoluments paid
by the Organisation, subject to the conditions and rules laid down by the
Administrative Council within a period of one year from the date of the
entry into force of the Convention. From the date on which this tax is
applied, such salaries and emoluments shall be exempt from national
income tax. The Contracting States may, however, take into account the
salaries and emoluments thus exempt when assessing the amount of tax
to be applied to income from other sources.

(2) Paragraph 1 shall not apply to pensions and annuities paid by
the Organisation to the former employees of the European Patent
Office.

Article 17

The Administrative Council shall decide the categories of
employees to whom the provisions of Article 14, in whole or in part, and
Article 16 shall apply and the categories of experts to whom the
provisions of Article 15 shall apply. The names, titles and addresses of
the employees and experts included in such categories shall be
communicated from time to time to the Contracting States.

Article 18

In the event of the Organisation establishing its own social security
scheme, the Organisation and the employees of the European Patent
Office shall be exempt from all compulsory contributions to national
social security schemes, subject to the agreements made with the
Contracting States in accordance with the provisions of Article 25.

Article 19

(1) The privileges and immunities provided for in this Protocol are
not designed to give to employees of the European Patent Office or
experts performing functions for or on behalf of the Organisation
personal advantage. They are provided solely to ensure, in all
circumstances, the unimpeded functioning of the Organisation and the
complete independence of the persons to whom they are accorded.

(2) The President of the European Patent Office has the duty to
waive immunity where he considers that such immunity prevents the
normal course of justice and that it is possible to dispense with such
immunity without prejudicing the interests of the Organisation. The
Administrative Council may waive immunity of the President for the
same reasons.

Article 20

(1) The Organisation shall co-operate at all times with the
competent authorities of the Contracting States in order to facilitate the
proper administration of justice, to ensure the observance of police
regulations and regulations concerning public health, labour inspection

or other similar national legislation, and to prevent any abuse of the
privileges, immunities and facilities provided for in this Protocol.

(2) The procedure of co-operation mentioned in paragraph 1 may
be laid down in the complementary agreements referred to in Article 25.

Article 21

Each Contracting State retains the right to take all precautions
necessary in the interests of its security.

Article 22

No Contracting State is obliged to extend the privileges and
immunities referred to in Article 12, Article 13, Article 14,
sub-paragraphs (b), (e) and (g) and Article 15, sub-paragraph (c) to:

(a) its own nationals;
(b) any person who at the time of taking up his functions with the

Organisation has his permanent residence in that State and is not an
employee of any other inter-governmental organisation whose staff is
incorporated into the Organisation.

Article 23

(1) Any Contracting State may submit to an international
arbitration tribunal any dispute concerning the Organisation or an
employee of the European Patent Office or an expert performing
functions for or on its behalf, in so far as the Organisation or the
employees and experts have claimed a privilege or an immunity under
this Protocol in circumstances where that immunity has not been
waived.

(2) If a Contracting State intends to submit a dispute to arbitration,
it shall notify the Chairman of the Administrative Council, who shall
forthwith inform each Contracting State of such notification.

(3) The procedure laid down in paragraph 1 of this Article shall not
apply to disputes between the Organisation and the employees or
experts in respect of the Service Regulations or conditions of
employment or, with regard to the employees, the Pension Scheme
Regulations.

(4) No appeal shall lie against the award of the arbitration tribunal,
which shall be final; it shall be binding on the parties. In case of dispute
concerning the import or scope of the award, it shall be incumbent upon
the arbitration tribunal to interpret it on request by either party.

Article 24

(1) The arbitration tribunal referred to in Article 23 shall consist of
three members, one arbitrator nominated by the State or States party to
the arbitration, one arbitrator nominated by the Administrative Council
and a third arbitrator, who shall be the chairman, nominated by the said
two arbitrators.

(2) The arbitrators shall be nominated from a panel comprising no
more than six arbitrators appointed by each Contracting State and six
arbitrators appointed by the Administrative Council. This panel shall be
established as soon as possible after the Protocol enters into force and
shall be revised each time this proves necessary.

(3) If, within three months from the date of the notification referred
to in Article 23, paragraph 2, either party fails to make the nomination
referred to in paragraph 1 above, the choice of the arbitrator shall, on
request of the other party, be made by the President of the International
Court of Justice from the persons included in the said panel. This shall
also apply, when so requested by either party, if within one month from
the date of appointment of the second arbitrator, the first two arbitrators
are unable to agree on the nomination of the third arbitrator. However,
if, in these two cases, the President of the International Court of Justice
is prevented from making the choice, or if he is a national of one of the
States parties to the dispute, the Vice-President of the International
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Court of Justice shall make the aforementioned appointments, provided
that he himself is not a national of one of the States parties to the dispute;
if such is the case, the member of the International Court of Justice who
is not a national of one of the States parties to the dispute and who has
been chosen by the President or Vice-President shall make the
appointments. A national of the State applying for arbitration may not
be chosen to fill the post of the arbitrator whose appointment devolves
on the Administrative Council nor may a person included in the panel
and appointed by the Administrative Council be chosen to fill the post
of an arbitrator whose appointment devolves on the State which is the
claimant. Nor may a person of either of these categories be chosen as
chairman of the Tribunal.

(4) The arbitration tribunal shall draw up its own rules of
procedure.

Article 25

The Organisation may, on a decision of the Administrative
Council, conclude with one or more Contracting States complementary
agreements to give effect to the provisions of this Protocol as regards
such State or States, and other arrangements to ensure the efficient
functioning of the Organisation and the safeguarding of its interests.

PROTOCOL ON THE CENTRALISATION
OF THE EUROPEAN PATENT SYSTEM

AND ON ITS INTRODUCTION
(PROTOCOL ON CENTRALISATION)

Section I

(1)(a) Upon entry into force of the Convention, States parties
thereto which are also members of the International Patent Institute set
up by the Hague Agreement of 6 June 1947 shall take all necessary steps
to ensure the transfer to the European Patent Office, no later than the
date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention, of all
assets and liabilities and all staff members of the International Patent
Institute. Such transfer shall be effected by an agreement between the
International Patent Institute and the European Patent Organisation. The
above States and the other States parties to the Convention shall take all
necessary steps to ensure that that agreement shall be implemented no
later than the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the
Convention. Upon implementation of the agreement, those Member
States of the International Patent Institute which are also parties to the
Convention further undertake to terminate their participation in the
Hague Agreement.

(b) The States parties to the Convention shall take all necessary
steps to ensure that all the assets and liabilities and all the staff members
of the International Patent Institute are taken into the European Patent
Office in accordance with the agreement referred to in sub-paragraph
(a). After the implementation of that agreement the tasks incumbent
upon the International Patent Institute at the date on which the
Convention is opened for signature, and in particular those carried out
vis-÷-vis its Member States, whether or not they become parties to the
Convention, and such tasks as it has undertaken at the time of the entry
into force of the Convention to carry out vis-÷-vis States which, at that
date, are both members of the International Patent Institute and parties
to the Convention, shall be assumed by the European Patent Office. In
addition, the Administrative Council of the European Patent
Organisation may allocate further duties in the field of searching to the
European Patent Office.

(c) The above obligations shall also apply mutatis mutandis to the
sub-office set up under the Hague Agreement under the conditions set
out in the agreement between the International Patent Institute and the
Government of the Contracting State concerned. This Government
hereby undertakes to make a new agreement with the European Patent
Organisation in place of the one already made with the International

Patent Institute to harmonise the clauses concerning the organisation,
operation and financing of the sub-office with the provisions of this
Protocol.

(2) Subject to the provisions of Section III, the States parties to the
Convention shall, on behalf of their central industrial property offices,
renounce in favour of the European Patent Office any activities as
International Searching Authorities under the Patent Cooperation
Treaty as from the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the
Convention.

(3)(a) A sub-office of the European Patent Office shall be set up in
Berlin as from the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the
Convention. It shall operate under the direction of the branch at The
Hague.

(b) The Administrative Council shall determine the duties to be
allocated to the sub-office in Berlin in the light of general
considerations and of the requirements of the European Patent Office.

(c) At least at the beginning of the period following the progressive
expansion of the field of activity of the European Patent Office, the
amount of work assigned to that sub-office shall be sufficient to enable
the examining staff of the Berlin Annex of the German Patent Office, as
it stands at the date on which the Convention is opened for signature, to
be fully employed.

(d) The Federal Republic of Germany shall bear any additional
costs incurred by the European Patent Organisation in setting up and
maintaining the sub-office in Berlin.

Section II

Subject to the provisions of Sections III and IV, the States parties to
the Convention shall, on behalf of their central industrial property
offices, renounce in favour of the European Patent Office any activities
as International Preliminary Examining Authorities under the Patent
Cooperation Treaty. This obligation shall apply only to the extent to
which the European Patent Office may examine European patent
applications in accordance with Article 162, paragraph 2, of the
Convention and shall not apply until two years after the date on which
the European Patent Office has begun examining activities in the areas
of technology concerned, on the basis of a five-year plan which shall
progressively extend the activities of the European Patent Office to all
areas of technology and which may be amended only by decision of the
Administrative Council. The procedures for implementing this
obligation shall be determined by decision of the Administrative
Council.

Section III

(1) The central industrial property office of any State party to the
Convention in which the official language is not one of the official
languages of the European Patent Office, shall be authorised to act as an
International Searching Authority and as an International Preliminary
Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty. Such
authorisation shall be subject to an undertaking by the State concerned
to restrict such activities to international applications filed by nationals
or residents of such State and by nationals or residents of States parties
to the Convention which are adjacent to that State. The Administrative
Council may decide to authorise the central industrial property office of
any State party to the Convention to extend such activities to cover such
international applications as may be filed by nationals or residents of
any non-Contracting State having the same official language as the
Contracting State in question and drawn up in that language.

(2) For the purpose of harmonising search activities under the
Patent Cooperation Treaty within the framework of the European
system for the grant of patents, co-operation shall be established
between the European Patent Office and any central industrial property
office authorised under this Section. Such co-operation shall be based
on a special agreement which may cover e.g. search procedures and
methods, qualifications required for the recruitment and training of
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examiners, guidelines for the exchange of search and other services
between the offices as well as other measures needed to establish the
required control and supervision.

Section IV

(1)(a) For the purpose of facilitating the adaptation of the national
patent offices of the States parties to the Convention to the European
patent system, the Administrative Council may, if it considers it
desirable, and subject to the conditions set out below, entrust the central
industrial property offices of such of those States in which it is possible
to conduct the proceedings in one of the official languages of the
European Patent Office with tasks concerning the examination of
European patent applications drawn up in that language which, pursuant
to Article 18, paragraph 2, of the Convention, shall, as a general rule, be
entrusted to a member of the Examining Division. Such tasks shall be
carried out within the framework of the proceedings for grant laid down
in the Convention; decisions on such applications shall be taken by the
Examining Division composed in accordance with Article 18,
paragraph 2.

(b) Tasks entrusted under sub-paragraph (a) shall not be in respect
of more than 40% of the total number of European patent applications
filed; tasks entrusted to any one State shall not be in respect of more than
one-third of the total number of European patent applications filed.
These tasks shall be entrusted for a period of 15 years from the opening
of the European Patent Office and shall be reduced progressively (in
principle by 20% a year) to zero during the last 5 years of the period.

(c) The Administrative Council shall decide, while taking into
account the provisions of sub-paragraph (b), upon the nature, origin and
number of the European patent applications in respect of which
examining tasks may be entrusted to the central industrial property
office of each of the Contracting States mentioned above.

(d) The above implementing procedures shall be set out in a special
agreement between the central industrial property office of the
Contracting State concerned and the European Patent Organisation.

(e) An office with which such a special agreement has been
concluded may act as an International Preliminary Examining
Authority under the Patent Cooperation Treaty, until the expiry of the
period of 15 years.

(2)(a) If the Administrative Council considers that it is compatible
with the proper functioning of the European Patent Office, and in order
to alleviate the difficulties which may arise for certain Contracting
States from the application of Section I, paragraph 2, it may entrust
searching in respect of European patent applications to the central
industrial property offices of those States in which the official language
is one of the official languages of the European Patent Office, provided
that these offices possess the necessary qualifications for appointment
as an International Searching Authority in accordance with the
conditions laid down in the Patent Cooperation Treaty.

(b) In carrying out such work, undertaken under the responsibility
of the European Patent Office, the central industrial property offices
concerned shall adhere to the guidelines applicable to the drawing up of
the European search report.

(c) The provisions of paragraph 1(b), second sentence, and
sub-paragraph (d) of this Section shall apply to this paragraph.

Section V

(1) The sub-office referred to in Section I, paragraph 1(c), shall be
authorised to carry out searches, among the documentation which is at
its disposal and which is in the official language of the State in which the
sub-office is located, in respect of European patent applications filed by
nationals and residents of that State. This authorisation shall be on the
understanding that the procedure for the grant of European patents will
not be delayed and that additional costs will not be incurred for the
European Patent Organisation.

(2) The sub-office referred to in paragraph 1 shall be authorised to
carry out, at the option of an applicant for a European patent and at his
expense, a search on his patent application among the documentation
referred to in paragraph 1. This authorisation shall be effective until the
search provided for in Article 92 of the Convention has been extended,
in accordance with Section VI, to cover such documentation and shall
be on the understanding that the procedure for the grant of European
patents will not be delayed.

(3) The Administrative Council may also extend the authorisations
provided for in paragraphs 1 and 2, under the conditions of those
paragraphs, to the central industrial property office of a Contracting
State which does not have as an official language one of the official
languages of the European Patent Office.

Section VI

The search provided for in Article 92 of the Convention shall, in
principle, be extended, in respect of all European patent applications, to
published patents, published patent applications and other relevant
documents of Contracting States not included in the search
documentation of the European Patent Office on the date referred to in
Article 162, paragraph 1, of the Convention. The extent, conditions and
timing of any such extension shall be determined by the Administrative
Council on the basis of a study concerning particularly the technical and
financial aspects.

Section VII

The provisions of this Protocol shall prevail over any contradictory
provisions of the Convention.

Section VIII

The decisions of the Administrative Council provided for in this
Protocol shall require a three-quarters majority (Article 35, paragraph 2,
of the Convention). The provisions governing the weighting of votes
(Article 36 of the Convention) shall apply.

PROTOCOL ON THE INTERPRETATION
OF ARTICLE 69 EPC

Article 1

General principles

Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of
the protection conferred by a European patent is to be understood as that
defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims,
the description and drawings being employed only for the purpose of
resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to
mean that the claims serve only as a guideline and that the actual
protection conferred may extend to what, from a consideration of the
description and drawings by a person skilled in the art, the patent
proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as
defining a position between these extremes which combines a fair
protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal
certainty for third parties.
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Article 2

Equivalents

For the purpose of determining the extent of protection conferred
by a European patent, due account shall be taken of any element which
is equivalent to an element specified in the claims.

PROTOCOL ON THE STAFF COMPLEMENT
OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE AT THE HAGUE

(PROTOCOL ON STAFF COMPLEMENT)

The European Patent Organisation shall ensure that the proportion
of European Patent Office posts assigned to the duty station at The
Hague as defined under the 2000 establishment plan and table of posts
remains substantially unchanged. Any change in the number of posts
assigned to the duty station at The Hague resulting in a deviation of
more than ten per cent of that proportion, which proves necessary for the
proper functioning of the European Patent Office, shall be subject to a
decision by the Administrative Council of the Organisation on a
proposal from the President of the European Patent Office after
consultation with the Governments of the Federal Republic of Germany
and the Kingdom of the Netherlands.”

„AZ EURÓPAI SZABADALMI EGYEZMÉNY 2000-BEN
FELÜLVIZSGÁLT ÉS AZ EURÓPAI SZABADALMI

SZERVEZET IGAZGATÓTANÁCSÁNAK 2001. JÚNIUS 28-ÁN
KELT HATÁROZATÁVAL MEGÁLLAPÍTOTT SZÖVEGE

(ESZE 2000)

ELSÕ RÉSZ

ÁLTALÁNOS ÉS INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

A szabadalmak megadására vonatkozó európai jog

Ezzel az Egyezménnyel a Szerzõdõ Államoknak a találmányi sza-
badalmak megadására vonatkozó közös jogrendje jön létre.

2. cikk

Európai szabadalom

(1) Azokat a szabadalmakat, amelyeket ennek az Egyezménynek
az alapján adnak meg, európai szabadalmaknak kell nevezni.

(2) Az európai szabadalom mindegyik Szerzõdõ Államban, amely-
re kiterjedõen azt megadták, ugyanazzal a hatállyal rendelkezik, és
ugyanolyan feltételek alá esik, mint az ebben az államban megadott
nemzeti szabadalom, kivéve, ha ez az Egyezmény eltérõen rendelkezik.

3. cikk

Területi hatály

Európai szabadalom megadását egy vagy több Szerzõdõ Államra
kiterjedõ hatállyal lehet kérni.

4. cikk

Európai Szabadalmi Szervezet

(1) Ezzel az Egyezménnyel létrejön az Európai Szabadalmi Szer-
vezet (a továbbiakban: Szervezet). A Szervezet igazgatási és pénzügyi
önállósággal rendelkezik.

(2) A Szervezet szervei:
a) az Európai Szabadalmi Hivatal;
b) az Igazgatótanács.
(3) A Szervezet feladata az európai szabadalmak megadása. Ezt a

feladatot – az Igazgatótanács felügyeletével – az Európai Szabadalmi
Hivatal látja el.

4a. cikk

A Szerzõdõ Államok minisztereinek értekezlete

A Szerzõdõ Államok szabadalmi ügyekért felelõs minisztereinek
értekezlete ötévente legalább egyszer ülést tart, hogy megtárgyalja a
Szervezettel és az európai szabadalmi rendszerrel kapcsolatos ügyeket.

II. Fejezet

AZ EURÓPAI SZABADALMI SZERVEZET

5. cikk

Jogállás

(1) A Szervezet jogi személy.
(2) A Szervezet mindegyik Szerzõdõ Államban az irányadó nem-

zeti jog szerint a jogi személyek esetében lehetséges legszélesebb körû
jogképességgel rendelkezik; így különösen ingó és ingatlan vagyont
szerezhet, azzal rendelkezhet, pert indíthat és perelhetõ.

(3) A Szervezetet az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke képviseli.

6. cikk

Székhely

(1) A Szervezet székhelye München.
(2) Az Európai Szabadalmi Hivatal Münchenben mûködik. Az Eu-

rópai Szabadalmi Hivatal Hágában részleget mûködtet.

7. cikk

Az Európai Szabadalmi Hivatal kirendeltségei

Az Igazgatótanács határozatával szükség szerint – a tájékoztatás és
a kapcsolattartás céljaira – az Európai Szabadalmi Hivatal kirendeltsé-
gei hozhatók létre a Szerzõdõ Államokban, illetve kormányközi ipar-
jogvédelmi szervezeteknél, az érintett Szerzõdõ Állam vagy szervezet
beleegyezésével.

8. cikk

Kiváltságok és mentességek

Az ehhez az Egyezményhez csatolt, a kiváltságokról és mentessé-
gekrõl szóló jegyzõkönyv határozza meg azokat a feltételeket, amelyek
szerint a Szervezet, az Igazgatótanács tagjai, az Európai Szabadalmi Hi-
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vatal alkalmazottai, valamint a Szervezet munkájában részt vevõ továb-
bi – az említett jegyzõkönyvben meghatározott – személyek mindegyik
Szerzõdõ Államban élvezik mindazokat a kiváltságokat és mentessé-
geket, amelyek szükségesek a feladataik ellátásához.

9. cikk

Felelõsség

(1) A Szervezet szerzõdéses felelõsségére az adott szerzõdésre al-
kalmazandó jog az irányadó.

(2) A Szervezet szerzõdésen kívüli felelõsségére – ha a Szervezet,
továbbá az Európai Szabadalmi Hivatal alkalmazottai feladataik ellátá-
sa során kárt okoznak – a Német Szövetségi Köztársaság joga az irány-
adó. Ha a hágai részleg vagy valamely kirendeltség, illetve ezek alkal-
mazottai okoznak kárt, annak a Szerzõdõ Államnak a joga az irányadó,
amelyben a részleg, illetve a kirendeltség található.

(3) Az Európai Szabadalmi Hivatal alkalmazottainak a Szervezet-
tel szemben fennálló személyes felelõsségére a Szolgálati Szabályzat,
illetve az alkalmazási feltételek az irányadók.

(4) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti jogviták esetén a következõ bí-
róságoknak van joghatósága:

a) az (1) bekezdés szerinti jogviták esetén a Német Szövetségi
Köztársaság bíróságai, kivéve, ha a felek szerzõdésükben más állam bí-
róságának joghatóságát kötik ki;

b) a (2) bekezdés szerinti jogviták esetén a Német Szövetségi Köz-
társaság bíróságai, illetve annak az államnak a bíróságai, amelyben a
részleg vagy a kirendeltség található.

III. Fejezet

AZ EURÓPAI SZABADALMI HIVATAL

10. cikk

Irányítás

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatalt az elnök irányítja, aki a Hiva-
tal tevékenységéért az Igazgatótanácsnak tartozik felelõsséggel.

(2) E célból az elnök különösen a következõ feladat- és hatáskörök-
kel rendelkezik:

a) megteszi az Európai Szabadalmi Hivatal mûködésének biztosí-
tásához szükséges valamennyi intézkedést, ideértve a belsõ igazgatási
elõírások megalkotását és a nyilvánosságnak szánt tájékoztatások kia-
dását;

b) ha az Egyezmény eltérõen nem rendelkezik, határoz arról, hogy
mely intézkedéseket kell az Európai Szabadalmi Hivatalnál München-
ben vagy annak hágai részlegénél megtenni;

c) javaslatot tehet az Igazgatótanács részére az Egyezménynek az
Igazgatótanács hatáskörébe tartozó módosítására, valamint az Igazgató-
tanács hatáskörébe tartozó általános szabályzatokra, illetve határoza-
tokra;

d) elõkészíti és végrehajtja a költségvetést, illetve annak módosítá-
sait, valamint a pótköltségvetést;

e) a Hivatal tevékenységérõl évente jelentést terjeszt az Igazgatóta-
nács elé;

f) munkáltatói jogokat gyakorol az alkalmazottak felett;
g) kinevezi az alkalmazottakat és dönt elõléptetésükrõl, kivéve, ha

a 11. cikk eltérõen rendelkezik;
h) a 11. cikk hatálya alá nem tartozó alkalmazottak tekintetében fe-

gyelmi jogkört gyakorol; a 11. cikk (2) és (3) bekezdésének hatálya alá
tartozó alkalmazottak tekintetében fegyelmi eljárást kezdeményezhet
az Igazgatótanácsnál;

i) feladat- és hatáskörét átruházhatja.

(3) Az elnök munkáját több elnökhelyettes segíti. Az elnök távollé-
tében vagy akadályoztatása esetén munkakörét az Igazgatótanács által
megállapított eljárásnak megfelelõen az egyik elnökhelyettes látja el.

11. cikk

Vezetõ tisztségviselõk kinevezése

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal elnökét az Igazgatótanács
nevezi ki.

(2) Az elnökhelyetteseket – az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke
véleményének meghallgatását követõen – az Igazgatótanács nevezi ki.

(3) A fellebbezési tanácsok és a Bõvített Fellebbezési Tanács tagja-
it – ideértve ezek elnökeit is – az Európai Szabadalmi Hivatal elnökének
javaslatára az Igazgatótanács nevezi ki. Kinevezésüket – az Európai
Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének meghallgatását követõen –
az Igazgatótanács megújíthatja.

(4) Az (1)–(3) bekezdésekben említett alkalmazottak felett az Igaz-
gatótanács gyakorolja a fegyelmi jogkört.

(5) A Bõvített Fellebbezési Tanács tagjává az Igazgatótanács – az
Európai Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének meghallgatását kö-
vetõen – a Szerzõdõ Államok nemzeti bíróságainak és bírósághoz ha-
sonló testületeinek jogi végzettségû tagjait is kinevezheti, akik bírói te-
vékenységüket nemzeti szinten tovább folytathatják. Kinevezésük
három évre szól és megújítható.

12. cikk

Hivatali kötelezettségek

Az Európai Szabadalmi Hivatal alkalmazottai hivatali munkavi-
szonyuk megszûnése után sem hozhatják nyilvánosságra, illetve nem
használhatják fel a jellegüknél fogva szakmai titkot képezõ informá-
ciókat.

13. cikk

A Szervezet és az Európai Szabadalmi Hivatal
alkalmazottai közötti jogviták

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal alkalmazottai és volt alkalma-
zottai, illetve jogutódaik az Európai Szabadalmi Szervezettel szemben
fennálló jogvitáik esetén a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Közigaz-
gatási Bíróságához fordulhatnak, e bíróság alapszabályának megfelelõ-
en és az állandó alkalmazottakra vonatkozó Szolgálati Szabályzat, illet-
ve a Nyugdíjszabályzat keretei között, az ezekben foglalt feltételek,
valamint a más alkalmazottak alkalmazási feltételeibõl eredõ elõírások
szerint.

(2) Fellebbezésnek csak akkor van helye, ha az érintett személy ki-
merítette a Szolgálati Szabályzat, a Nyugdíjszabályzat, illetve az alkal-
mazási feltételek által számára biztosított egyéb jogorvoslati lehetõsé-
geket.

14. cikk

Az Európai Szabadalmi Hivatal, az európai szabadalmi
bejelentés és az egyéb iratok nyelvei

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelvei: az angol, a
francia és a német.

(2) Az európai szabadalmi bejelentést a hivatalos nyelvek egyikén
kell benyújtani, vagy – bármely más nyelven történõ benyújtás esetén –
annak fordítását kell benyújtani a hivatalos nyelvek egyikén a Végre-
hajtási Szabályzat elõírásainak megfelelõen. E fordítás az Európai Sza-
badalmi Hivatal elõtt folyó eljárás során bármikor összhangba hozható
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az eredetileg benyújtott bejelentés szövegével. Ha az elõírt fordítást
nem nyújtják be kellõ idõben, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

(3) Az Európai Szabadalmi Hivatal elõtt folyó valamennyi eljárás
nyelve az Európai Szabadalmi Hivatalnak az a hivatalos nyelve, ame-
lyen a bejelentést, illetve a fordítást benyújtották, kivéve, ha a Végre-
hajtási Szabályzat eltérõen rendelkezik.

(4) Az olyan Szerzõdõ Állam területén lakóhellyel, illetve szék-
hellyel rendelkezõ természetes, illetve jogi személyek, amelynek hiva-
talos nyelve nem az angol, a francia vagy a német, valamint az ilyen ál-
lam külföldi lakóhellyel rendelkezõ állampolgárai az olyan iratokat,
amelyeket egy adott határidõn belül kell benyújtani, benyújthatják en-
nek az államnak bármelyik hivatalos nyelvén. Ebben az esetben azon-
ban a Végrehajtási Szabályzatban elõírt határidõn belül fordítást kell
benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelveinek egyi-
kén. Ha az európai szabadalmi bejelentés részét nem képezõ iratot nem
az elõírt nyelven nyújtják be, vagy az elõírt fordítást nem nyújtják be
kellõ idõben, azt úgy kell tekinteni, mintha az iratot nem nyújtották
volna be.

(5) Az európai szabadalmi bejelentést az eljárás nyelvén kell köz-
zétenni.

(6) Az európai szabadalom szövegét az eljárás nyelvén kell közzé-
tenni; a szabadalom szövegének az igénypontok fordítását az Európai
Szabadalmi Hivatal másik két hivatalos nyelvén is tartalmaznia kell.

(7) Az Európai Szabadalmi Hivatal mindhárom hivatalos nyelvén
közzé kell tenni

a) az Európai Szabadalmi Közlönyt;
b) az Európai Szabadalmi Hivatal Hivatalos Lapját.
(8) Az európai szabadalmi nyilvántartásba való bejegyzéseket az

Európai Szabadalmi Hivatal mindhárom hivatalos nyelvén meg kell
tenni. Kétség esetén az eljárás nyelvén tett bejegyzés a hiteles.

15. cikk

Az eljáró szervezeti egységek

Az ebben az Egyezményben szabályozott eljárások lefolytatására
az Európai Szabadalmi Hivatalon belül a következõ szervezeti egysé-
geket kell létrehozni:

a) Átvevõ Iroda;
b) kutatási osztályok;
c) vizsgálati osztályok;
d) felszólalási osztályok;
e) Jogi Osztály;
f) fellebbezési tanácsok;
g) Bõvített Fellebbezési Tanács.

16. cikk

Az Átvevõ Iroda

Az Átvevõ Iroda feladata a bejelentés benyújtását követõ vizsgálat
és az alaki vizsgálat az európai szabadalmi bejelentések tekintetében.

17. cikk

A kutatási osztályok

A kutatási osztályok feladata az európai kutatási jelentések elkészí-
tése.

18. cikk

A vizsgálati osztályok

(1) A vizsgálati osztályok feladata az európai szabadalmi bejelen-
tések vizsgálata.

(2) Mindegyik vizsgálati osztály három mûszaki végzettségû elbí-
rálóból áll. Az európai szabadalmi bejelentésre vonatkozó határozat
meghozatala elõtt azonban a bejelentés vizsgálata általában a vizsgálati
osztály egyik tagjára tartozik. A szóbeli eljárás a teljes vizsgálati osztály
elõtt folyik. Ha a vizsgálati osztály megítélése szerint a határozat jellege
ezt indokolja, az osztály jogi végzettségû elbírálóval egészül ki. Szava-
zategyenlõség esetén az osztály vezetõjének szavazata dönt.

19. cikk

A felszólalási osztályok

(1) A felszólalási osztályok feladata az európai szabadalmak ellen
benyújtott felszólalások elbírálása.

(2) Mindegyik felszólalási osztály három mûszaki végzettségû el-
bírálóból áll, akik közül legalább kettõ nem vett részt annak a szabada-
lomnak a megadására irányuló eljárásban, amelyre a felszólalás vonat-
kozik. Az az elbíráló, aki részt vett az európai szabadalom megadására
irányuló eljárásban, nem járhat el az osztály vezetõjeként. A felszólalás-
sal kapcsolatos határozat meghozatalát megelõzõen a felszólalási osz-
tály a felszólalás vizsgálatával megbízhatja egyik tagját. A szóbeli eljá-
rás a teljes felszólalási osztály elõtt folyik. Ha a felszólalási osztály
megítélése szerint a határozat jellege ezt indokolja, az osztály olyan jogi
végzettségû elbírálóval egészül ki, aki nem vett részt a szabadalom
megadására irányuló eljárásban. Szavazategyenlõség esetén az osztály
vezetõjének szavazata dönt.

20. cikk

A Jogi Osztály

(1) A Jogi Osztály feladata az európai szabadalmi nyilvántartásba
való bejegyzésekre, illetve a hivatásos képviselõk jegyzékébe való fel-
vételre és az e jegyzékbõl való törlésre vonatkozó határozatok meg-
hozatala.

(2) A Jogi Osztály határozatát annak egyik jogi végzettségû tagja
hozza meg.

21. cikk

A fellebbezési tanácsok

(1) A fellebbezési tanácsok feladata az Átvevõ Iroda, a vizsgálati
osztályok, a felszólalási osztályok, valamint a Jogi Osztály határozatai
ellen irányuló fellebbezések elbírálása.

(2) Az Átvevõ Iroda, valamint a Jogi Osztály határozatai ellen irá-
nyuló fellebbezések esetén a fellebbezési tanács három jogi végzettségû
tagból áll.

(3) A vizsgálati osztály határozatai ellen irányuló fellebbezések
esetén a fellebbezési tanács összetétele a következõ:

a) két mûszaki és egy jogi végzettségû tag, ha a határozat az euró-
pai szabadalmi bejelentés elutasítására vagy az európai szabadalom
megadására, korlátozására vagy megvonására vonatkozik, és azt négy-
nél kevesebb tagból álló vizsgálati osztály hozta;

b) három mûszaki és két jogi végzettségû tag, ha a határozatot négy
tagból álló vizsgálati osztály hozta, vagy ha a fellebbezési tanács meg-
ítélése szerint ez a fellebbezés jellegére tekintettel indokolt;

c) minden egyéb esetben három jogi végzettségû tag.

182

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/12

2007. évi CXXX. törvény



(4) A felszólalási osztály határozatai ellen irányuló fellebbezések
esetén a fellebbezési tanács összetétele a következõ:

a) két mûszaki és egy jogi végzettségû tag, ha a határozatot három
tagból álló felszólalási osztály hozta;

b) három mûszaki és két jogi végzettségû tag, ha a határozatot négy
tagból álló felszólalási osztály hozta, vagy ha a fellebbezési tanács meg-
ítélése szerint ez a fellebbezés jellegére tekintettel indokolt.

22. cikk

A Bõvített Fellebbezési Tanács

(1) A Bõvített Fellebbezési Tanács feladatai a következõk:
a) határoz a fellebbezési tanács által a 112. cikk alapján elé terjesz-

tett jogkérdésben;
b) véleményt ad az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke által a 112.

cikk alapján elé terjesztett jogkérdésben;
c) határoz a 112a. cikk alapján a fellebbezési tanácsok határozatai-

nak felülvizsgálatára irányuló kérelmek tárgyában.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti eljárásokban a Bõvített

Fellebbezési Tanács öt jogi és két mûszaki végzettségû tagból áll. Az
(1) bekezdés c) pontja szerinti eljárásokban a Bõvített Fellebbezési Ta-
nács három vagy öt tagból áll a Végrehajtási Szabályzatban foglaltak-
nak megfelelõen. Valamennyi eljárásban jogi végzettségû tag jár el a
Tanács elnökeként.

23. cikk

A tanácsok tagjainak függetlensége

(1) A Bõvített Fellebbezési Tanács és a fellebbezési tanácsok tagja-
it öt évre nevezik ki, és ez alatt az idõtartam alatt hivatalukból nem moz-
díthatók el, kivéve, ha elmozdításukat alapos ok indokolja, és az Igazga-
tótanács – a Bõvített Fellebbezési Tanács javaslatára – ilyen értelmû ha-
tározatot hoz. Emellett a tanács tagjának megbízatása megszûnik akkor
is, ha arról lemond, vagy nyugállományba vonul az Európai Szabadalmi
Hivatalnak az állandó alkalmazottakra vonatkozó Szolgálati Szabály-
zata szerint.

(2) A tanácsok tagjai nem lehetnek az Átvevõ Iroda, a vizsgálati
osztályok, a felszólalási osztályok, illetve a Jogi Osztály tagjai.

(3) A tanácsok tagjait határozatuk meghozatala során semmilyen
utasítás nem köti; kizárólag ennek az Egyezménynek a rendelkezéseit
betartva kell eljárniuk.

(4) A fellebbezési tanácsok és a Bõvített Fellebbezési Tanács eljá-
rási szabályzatait a Végrehajtási Szabályzat rendelkezéseinek megfele-
lõen kell elfogadni. E szabályzatokat az Igazgatótanács hagyja jóvá.

24. cikk

Kizárás és kifogás

(1) A fellebbezési tanácsok és a Bõvített Fellebbezési Tanács tagjai
nem vehetnek részt olyan ügy elbírálásában, amelyhez személyes érde-
kük fûzõdik, vagy ha korábban valamelyik fél képviselõjeként az ügy-
ben eljártak, vagy a fellebbezéssel megtámadott határozat meghoza-
talában részt vettek.

(2) Ha a fellebbezési tanács, illetve a Bõvített Fellebbezési Tanács
tagja az (1) bekezdésben említett okból vagy bármilyen más okból úgy
ítéli meg, hogy a fellebbezés elbírálásában nem vehet részt, errõl tájé-
koztatja a tanácsot.

(3) A fellebbezési tanácsok és a Bõvített Fellebbezési Tanács tagjai
ellen bármelyik fél kifogást emelhet az (1) bekezdés szerinti okból vagy
elfogultság gyanúja miatt. Kifogásnak nincs helye, ha a fél úgy tett meg
egy eljárási cselekményt, hogy a kifogás alapját képezõ okról tudomása
volt. A kifogás nem alapulhat a tanács tagjainak állampolgárságán.

(4) A fellebbezési tanácsok és a Bõvített Fellebbezési Tanács a (2)
és a (3) bekezdés szerinti esetekben a kifogásról az érintett tag részvéte-
le nélkül határoznak. E határozat meghozatalának céljából a kifogással
érintett tagot a helyettese váltja fel.

25. cikk

Mûszaki szakvélemény

Bitorlási vagy megsemmisítési ügyben eljáró illetékes nemzeti bí-
róság megkeresésére az Európai Szabadalmi Hivatal – megfelelõ díj el-
lenében – mûszaki szakvéleményt ad a jogvita tárgyát képezõ európai
szabadalom tekintetében. Az ilyen szakvélemények kiadása a vizsgálati
osztályokra tartozik.

IV. Fejezet

AZ IGAZGATÓTANÁCS

26. cikk

Összetétel

(1) Az Igazgatótanács a Szerzõdõ Államok képviselõibõl és azok
helyetteseibõl áll. Mindegyik Szerzõdõ Állam jogosult egy képviselõt
és egy helyettes képviselõt az Igazgatótanácsba kinevezni.

(2) Az Igazgatótanács tagjai – az Igazgatótanács ügyrendjében fog-
laltak szerint – tanácsadókat és szakértõket vehetnek igénybe.

27. cikk

Elnök

(1) Az Igazgatótanács a Szerzõdõ Államok képviselõi és azok he-
lyettesei közül elnököt és elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes hi-
vatalból helyettesíti az elnököt, ha az tevékenysége ellátásában akadá-
lyoztatva van.

(2) Az elnöki és az elnökhelyettesi megbízatás idõtartama három
év. Az elnök és az elnökhelyettes újraválasztható.

28. cikk

Elnökség

(1) Ha a Szerzõdõ Államok száma legalább nyolc, az Igazgatóta-
nács saját tagjaiból öttagú Elnökséget hozhat létre.

(2) Az Igazgatótanács elnöke és elnökhelyettese hivatalból tagja az
Elnökségnek; a további három tagot az Igazgatótanács választja meg.

(3) Az Igazgatótanács által választott tagok megbízatásának idõtar-
tama három év. A tagok nem választhatók újra.

(4) Az Elnökség az Igazgatótanács által meghatározott feladatokat
látja el, az ügyrendnek megfelelõen.

29. cikk

Ülések

(1) Az Igazgatótanács üléseit az elnök hívja össze.
(2) Az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke részt vesz az Igazgató-

tanács tanácskozásain.
(3) Az Igazgatótanács évente egyszer rendes ülést tart. Ezen felül

ülést tart elnökének kezdeményezésére, valamint a Szerzõdõ Államok
egyharmadának kérelmére.
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(4) Az Igazgatótanács napirend alapján és ügyrendjének megfele-
lõen tartja üléseit.

(5) Az ideiglenes napirendnek tartalmaznia kell minden olyan kér-
dést, amelynek napirendre tûzését bármelyik Szerzõdõ Állam az ügy-
rendnek megfelelõen kéri.

30. cikk

Megfigyelõk részvétele

(1) A Szellemi Tulajdon Világszervezete az Európai Szabadalmi
Szervezet és a Szellemi Tulajdon Világszervezete közötti megállapodás
rendelkezéseinek megfelelõen képviselteti magát az Igazgatótanács
ülésein.

(2) A szabadalmak területén nemzetközi eljárások lefolytatásával
megbízott olyan egyéb kormányközi szervezet, amellyel a Szervezet
megállapodást kötött, az Igazgatótanács ülésein e megállapodás rendel-
kezéseinek megfelelõen képviselteti magát.

(3) A Szervezet szempontjából jelentõs tevékenységet folytató bár-
mely más kormányközi szervezet vagy nemzetközi nemkormányzati
szervezet meghívást kaphat az Igazgatótanácstól, hogy képviseltesse
magát annak ülésein a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó kérdések
megvitatása során.

31. cikk

Az Igazgatótanács nyelvei

(1) Az Igazgatótanács tanácskozásának nyelvei: az angol, a francia
és a német.

(2) Az Igazgatótanács elé terjesztett iratokat és az üléseirõl készült
jegyzõkönyveket az (1) bekezdésben említett mindhárom nyelven el
kell készíteni.

32. cikk

Személyzet, irodák és felszerelés

Az Európai Szabadalmi Hivatal az Igazgatótanács és az általa létre-
hozott bizottságok rendelkezésére bocsátja a feladataik elvégzéséhez
szükséges személyzetet, irodákat és felszerelést.

33. cikk

Az Igazgatótanács hatásköre meghatározott esetekben

(1) Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik, hogy módosítsa a kö-
vetkezõket:

a) az ebben az Egyezményben megállapított határidõket;
b) ennek az Egyezménynek a II–VIII. és X. részeit, annak érdeké-

ben, hogy összhangba hozza azokat a szabadalmakra vonatkozó nem-
zetközi megállapodásokkal, illetve a szabadalmakra vonatkozó európai
közösségi jogszabályokkal;

c) a Végrehajtási Szabályzatot.
(2) Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik – ezzel az Egyez-

ménnyel összhangban – a következõk elfogadása és módosítása:
a) a Pénzügyi Szabályzat;
b) az Európai Szabadalmi Hivatal állandó alkalmazottaira vonat-

kozó Szolgálati Szabályzat és az egyéb alkalmazottaira vonatkozó al-
kalmazási feltételek, az állandó, illetve az egyéb alkalmazottak illet-
ménytáblája, valamint az egyéb kiegészítõ juttatások természetével és
odaítélésével kapcsolatos szabályok;

c) a Nyugdíjszabályzat és az illetmények növekedésével összhang-
ban álló nyugdíjemelés;

d) a Díjszabályzat;

e) a saját ügyrendje.
(3) A 18. cikk (2) bekezdésétõl eltérõen az Igazgatótanács gyakor-

lati tapasztalatok alapján hozhat olyan határozatot, hogy bizonyos ügy-
csoportokban a vizsgálati osztályok egy mûszaki végzettségû elbíráló-
ból állnak. E határozat visszavonható.

(4) Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik az Európai Szabadalmi
Hivatal elnökének felhatalmazása arra, hogy az Európai Szabadalmi
Szervezet nevében tárgyalásokat folytasson és – az Igazgatótanács jó-
váhagyásával – megállapodást kössön államokkal, kormányközi szer-
vezetekkel, valamint az utóbbiakkal kötött megállapodás alapján létre-
hozott dokumentációs központokkal.

(5) Az Igazgatótanács nem hozhat az (1) bekezdés b) pontja alapján
határozatot

– nemzetközi szerzõdés vonatkozásában annak hatálybalépését
megelõzõen;

– európai közösségi jogszabály vonatkozásában annak hatálybalé-
pését megelõzõen, vagy ha e jogszabály az átültetésére határidõt állapít
meg, ennek elteltéig.

34. cikk

Szavazati jogok

(1) Az Igazgatótanácsban szavazati joggal kizárólag a Szerzõdõ
Államok rendelkeznek.

(2) Mindegyik Szerzõdõ Állam egy-egy szavazattal rendelkezik,
kivéve, ha a 36. cikket kell alkalmazni.

35. cikk

A szavazás rendje

(1) Az Igazgatótanács a (2) és (3) bekezdésben nem említett határo-
zatokat azon Szerzõdõ Államok egyszerû többségének szavazata alap-
ján hozza, amelyek képviseltetik magukat és részt vesznek a szava-
záson.

(2) A magukat képviseltetõ és szavazó Szerzõdõ Államok három-
negyedének szavazatára van szükség az olyan határozatokhoz, amelyek
meghozatala a 7. cikk, a 11. cikk (1) bekezdése, a 33. cikk (1) bekezdé-
sének a) és c) pontja és (2)–(4) bekezdései, a 39. cikk (1) bekezdése, a
40. cikk (2) és (4) bekezdése, a 46. cikk, a 134a. cikk, a 149a. cikk (2)
bekezdése, a 152. cikk, a 153. cikk (7) bekezdése, a 166. cikk és a 172.
cikk alapján tartozik az Igazgatótanács hatáskörébe.

(3) A szavazó Szerzõdõ Államok egyhangú szavazatára van szük-
ség az olyan határozatokhoz, amelyek meghozatala a 33. cikk (1) be-
kezdésének b) pontja alapján tartozik az Igazgatótanács hatáskörébe.
Az Igazgatótanács csak abban az esetben hozhat ilyen határozatot, ha
valamennyi Szerzõdõ Állam képviselteti magát. A 33. cikk (1) bekezdé-
sének b) pontja alapján hozott határozat nem lép hatályba, ha valame-
lyik Szerzõdõ Állam a határozat keltétõl számított tizenkét hónapon be-
lül úgy nyilatkozik, hogy nem kívánja, hogy a határozat reá nézve
kötelezõ hatályúvá váljon.

(4) A tartózkodás szavazatként nem vehetõ figyelembe.

36. cikk

A szavazatok súlyozása

(1) A Díjszabályzat elfogadása és módosítása, valamint – ha a
Szerzõdõ Államok pénzügyi hozzájárulása ezáltal növekszik – a Szer-
vezet költségvetésének elfogadása és módosítása, illetve pótköltségve-
tés elfogadása esetén bármelyik Szerzõdõ Állam kérheti az elsõ szava-
zás után, ahol mindegyik Szerzõdõ Állam egy szavazattal rendelkezik,
bármi legyen is e szavazás eredménye, hogy azonnal második szavazás-
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ra kerüljön sor a (2) bekezdés rendelkezéseinek megfelelõen. A határo-
zathozatal e második szavazás eredménye alapján történik.

(2) Azoknak a szavazatoknak a számát, amelyekkel az egyes Szer-
zõdõ Államok a második szavazás alkalmával rendelkeznek, a követke-
zõk szerint kell kiszámítani:

a) a Szerzõdõ Állam rendkívüli pénzügyi hozzájárulását meghatá-
rozó, a 40. cikk (3) és (4) bekezdései szerint kiszámított százalékos
arányt meg kell szorozni a Szerzõdõ Államok számával, és el kell
osztani öttel;

b) az így kapott szavazati számot a soron következõ egész számra
kell felkerekíteni;

c) ehhez a számhoz további öt szavazatot kell hozzáadni;
d) mindazonáltal egyik Szerzõdõ Állam szavazatainak száma sem

haladhatja meg a harmincat.

V. Fejezet

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

37. cikk

A költségvetés fedezete

A Szervezet költségvetésének fedezetéül a következõk szolgálnak:
a) a Szervezet saját forrásai;
b) a Szerzõdõ Államok befizetései az európai szabadalmak általuk

beszedett fenntartási díjai után;
c) szükség esetén a Szerzõdõ Államok rendkívüli pénzügyi hozzá-

járulásai;
d) adott esetben a 146. cikkben meghatározott bevételek;
e) adott esetben a harmadik személyektõl kizárólag tárgyi eszkö-

zökre vonatkozóan felvett, földterülettel vagy épületekkel biztosított
kölcsönök;

f) adott esetben meghatározott programok finanszírozására harma-
dik személyek által nyújtott pénzeszközök.

38. cikk

A Szervezet saját forrásai

A Szervezet saját forrásai a következõk:
a) a díjakból és egyéb forrásokból származó valamennyi bevétel,

továbbá a Szervezet tartalékai;
b) a Nyugdíjtartalék-alap forrásai, amelyek – a Szervezet rendkívü-

li eszközeiként nyilvántartva – biztosítják a megfelelõ tartalékot a Szer-
vezet nyugdíjrendszerének támogatására.

39. cikk

A Szerzõdõ Államok befizetései az európai szabadalmak
fenntartási díjai után

(1) Mindegyik Szerzõdõ Állam a területén fenntartott valamennyi
európai szabadalom fenntartásáért beszedett díjak után a díjak összegé-
nek az Igazgatótanács által meghatározott részével megegyezõ összegû
hozzájárulást fizet a Szervezetnek; e rész nem haladhatja meg a hetven-
öt százalékot és valamennyi Szerzõdõ Állam tekintetében azonos. Ha
azonban az így számított hozzájárulás összege nem éri el az Igazgatóta-
nács által meghatározott egységes minimumot, a Szerzõdõ Állam e
minimumösszeget fizeti meg a Szervezetnek.

(2) Mindegyik Szerzõdõ Állam a Szervezet rendelkezésére bocsát-
ja mindazokat az információkat, amelyek az Igazgatótanács megítélése
szerint befizetése összegének megállapításához szükségesek.

(3) Az elõzõekben említett befizetések esedékességének idõpontját
az Igazgatótanács állapítja meg.

(4) Ha a befizetés teljes összegét az esedékesség idõpontjáig nem
fizetik meg, a Szerzõdõ Állam a be nem fizetett összeg után az esedé-
kesség idõpontjától kamatot fizet.

40. cikk

A díjak és befizetések mértéke – Rendkívüli pénzügyi
hozzájárulások

(1) A 38. cikkben említett díjak és a 39. cikkben említett befizeté-
sek mértékét úgy kell megállapítani, hogy az azokból származó bevétel
biztosítsa a Szervezet költségvetésének egyensúlyát.

(2) Ha azonban a Szervezet az (1) bekezdésben meghatározott fel-
tételek mellett költségvetési egyensúlyát nem tudja biztosítani, a Szer-
zõdõ Államok rendkívüli pénzügyi hozzájárulást fizetnek a Szervezet-
nek, amelynek összegét a szóban forgó beszámolási idõszakra az Igaz-
gatótanács állapítja meg.

(3) E rendkívüli pénzügyi hozzájárulásokat valamennyi Szerzõdõ
Állam tekintetében az ennek az Egyezménynek a hatálybalépését meg-
elõzõ utolsó elõtti évben benyújtott szabadalmi bejelentések száma
alapján, a következõ módon kell kiszámítani:

a) az összeg egyik felét az adott Szerzõdõ Államban benyújtott sza-
badalmi bejelentések számának arányában;

b) az összeg másik felét az adott Szerzõdõ Államban lakóhellyel,
illetve székhellyel rendelkezõ természetes, illetve jogi személyek által
más Szerzõdõ Államokban a második legmagasabb számban benyújtott
szabadalmi bejelentések számának arányában.

Az olyan Szerzõdõ Államok tekintetében azonban, amelyekben a
benyújtott szabadalmi bejelentések száma meghaladja a huszonötezret,
a fizetendõ hozzájárulások egészét annak az új befizetési aránynak
megfelelõen kell kiszámítani, amelyet az ezekben az államokban be-
nyújtott szabadalmi bejelentések összesített számához viszonyítva
határoznak meg.

(4) Ha a Szerzõdõ Állam hozzájárulásának összege a (3) bekezdés
alapján nem állapítható meg, ezen állam hozzájárulásának összegét – az
érintett állam egyetértésével – az Igazgatótanács állapítja meg.

(5) A rendkívüli pénzügyi hozzájárulásokra megfelelõen alkal-
mazni kell a 39. cikk (3) és (4) bekezdését.

(6) A rendkívüli pénzügyi hozzájárulásokat – a valamennyi Szer-
zõdõ Állam tekintetében azonos mértékû – kamattal együtt vissza kell
fizetni. A visszafizetések teljesítésére annyiban kerül sor, amennyiben
lehetõség van arra, hogy a költségvetés ezt elõirányozza; az e célból
rendelkezésre álló összeget a (3) és (4) bekezdésben meghatározott mó-
don kiszámított arányban kell a Szerzõdõ Államok között felosztani.

(7) Az adott beszámolási idõszakban átutalt rendkívüli hozzájáru-
lásokat teljes mértékben vissza kell fizetni, mielõtt a késõbbi beszámo-
lási idõszakban átutalt hozzájárulás részben vagy egészben vissza-
fizetésre kerül.

41. cikk

Elõlegek

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal elnökének kérésére a Szerzõdõ
Államok a befizetéseik és hozzájárulásaik összegébe beszámítandó elõ-
leget fizetnek a Szervezetnek, az Igazgatótanács által meghatározott
összeg mértékéig. Az elõlegek összegét az adott beszámolási idõszak-
ban az egyes Szerzõdõ Államok által teljesítendõ hozzájárulások ará-
nyában kell megállapítani.

(2) Az elõlegekre megfelelõen alkalmazni kell a 39. cikk (3) és (4)
bekezdését.
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42. cikk

Költségvetés

(1) A Szervezet költségvetésének kiegyensúlyozottnak kell lennie.
A költségvetést a Pénzügyi Szabályzatban meghatározott, általánosan
elfogadott számviteli elvekkel összhangban kell elkészíteni. Szükség
esetén a költségvetés módosítható, illetve pótköltségvetés készíthetõ.

(2) A költségvetést a Pénzügyi Szabályzatban meghatározott elszá-
molási egységben kell elkészíteni.

43. cikk

A kiadások jóváhagyása

(1) A Pénzügyi Szabályzat eltérõ rendelkezése hiányában a költ-
ségvetési kiadások jóváhagyása egy beszámolási idõszak tartamára
vonatkozik.

(2) A Pénzügyi Szabályzatnak megfelelõen, a bér- és más személyi
jellegû kifizetések kivételével az a költségvetési elõirányzat, amelyet az
adott beszámolási idõszak végéig nem használtak fel, legfeljebb csak az
azt követõ beszámolási idõszak végéig vihetõ át.

(3) A költségvetési elõirányzatokat a kiadások jellege és célja sze-
rint elkülönülõ fejezetenként, illetve – a szükséghez mérten, a Pénzügyi
Szabályzatnak megfelelõen – az egyes fejezeteken belül további tago-
lást alkalmazva kell feltüntetni.

44. cikk

Elõre nem látható kiadásokra elkülönített elõirányzatok

(1) A Szervezet költségvetése elõre nem látható kiadásokra elkülö-
nített elõirányzatokat tartalmazhat.

(2) Az ilyen költségvetési elõirányzatokat a Szervezet csak az Igaz-
gatótanács elõzetes jóváhagyásával használhatja fel.

45. cikk

Beszámolási idõszak

A beszámolási idõszak január 1-jétõl december 31-ig tart.

46. cikk

A költségvetés elõkészítése és elfogadása

(1) A költségvetés tervezetét az Európai Szabadalmi Hivatal elnö-
ke a Pénzügyi Szabályzatban elõírt határidõn belül terjeszti az Igazgató-
tanács elé.

(2) A költségvetést, illetve annak módosítását, valamint a pótkölt-
ségvetést az Igazgatótanács fogadja el.

47. cikk

Ideiglenes költségvetés

(1) Ha a beszámolási idõszak kezdetére az Igazgatótanács a költ-
ségvetést még nem fogadta el, a kiadások eszközlése havonta, költség-
vetési fejezetenként vagy a költségvetés más felosztási egysége szerint,
a Pénzügyi Szabályzat rendelkezéseinek megfelelõen történik, legfel-
jebb a megelõzõ beszámolási idõszak költségvetési elõirányzatai egyti-
zenkettedének összegéig, azzal, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal
elnökének rendelkezésére ily módon bocsátott költségvetési tételek

összege nem haladhatja meg a költségvetés tervezetében szereplõ
összegek egytizenkettedét.

(2) Az Igazgatótanács – az (1) bekezdés egyéb elõírásainak betartá-
sával – a költségvetési elõirányzatok egytizenkettedét meghaladó ki-
adásokat is engedélyezhet.

(3) A 37. cikk b) pontjában említett befizetéseket – ideiglenes jel-
leggel – folytatni kell az azt megelõzõ évre irányadó – a 39. cikkben
meghatározott – feltételek szerint, mint amelyikre a költségvetés terve-
zete vonatkozik.

(4) A Szerzõdõ Államok havonta – ideiglenes jelleggel, a 40. cikk
(3) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – rendkívüli pénz-
ügyi hozzájárulást fizetnek, amennyiben ez az (1) és a (2) bekezdés al-
kalmazásának biztosítása érdekében szükséges. E hozzájárulásokra
megfelelõen alkalmazni kell a 39. cikk (4) bekezdését.

48. cikk

A költségvetés végrehajtása

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke a költségvetést, illetve
annak módosítását, valamint a pótköltségvetést saját felelõsségére, a ki-
utalt költségvetési elõirányzatok keretein belül hajtja végre.

(2) A költségvetésen belül az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke a
költségvetési fejezetek, illetve alfejezetek között – a Pénzügyi Szabály-
zatban meghatározott korlátozásokkal és feltételekkel – átcsoportosítá-
sokat hajthat végre.

49. cikk

Könyvvizsgálat

(1) A Szervezet mérlegét és eredménykimutatását olyan könyv-
vizsgálók ellenõrzik, akiknek a függetlenségéhez kétség nem férhet, és
akiket az Igazgatótanács ötéves idõtartamra nevez ki; a kinevezés idõ-
tartama megújítható, illetve meghosszabbítható.

(2) A könyvvizsgálat számlákon alapul, és azt – szükség esetén – a
helyszínen kell elvégezni. A könyvvizsgálat annak megállapítására ter-
jed ki, hogy valamennyi bevételre és kiadásra jogszerûen és megfelelõ
módon került-e sor, valamint, hogy a költségvetési gazdálkodás meg-
alapozott-e. A könyvvizsgálók aláírt könyvvizsgálói véleményt tartal-
mazó jelentést készítenek a beszámolási idõszak lezárását követõen.

(3) Az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke évente az Igazgatóta-
nács elé terjeszti az elõzõ költségvetési idõszakra vonatkozó beszámo-
lót és a Szervezet eszközeit és forrásait tartalmazó mérleget, amelyhez
csatolja a könyvvizsgálói jelentést.

(4) Az Igazgatótanács hagyja jóvá az éves beszámolót a könyvvizs-
gálói jelentéssel együtt, valamint nyilvánítja az Európai Szabadalmi Hi-
vatal elnökének feladatát teljesítettnek a költségvetés végrehajtását
illetõen.

50. cikk

Pénzügyi Szabályzat

A Pénzügyi Szabályzat a következõket állapítja meg különösen:
a) a költségvetés megalkotásának és végrehajtásának rendjét, vala-

mint a könyvvitel és a könyvvizsgálat rendjét;
b) a Szerzõdõ Államok által a Szervezet rendelkezésére bocsátan-

dó – 37. cikk szerinti – befizetések és hozzájárulások, valamint – 41.
cikk szerinti – elõlegek teljesítésének módját és rendjét;

c) az engedélyezésre jogosult, illetve a könyvvitellel megbízott al-
kalmazottak felelõsségére vonatkozó szabályokat, valamint az ellenõr-
zésükkel kapcsolatos rendelkezéseket;

d) a 39., a 40. és a 47. cikkben elõírt kamatok mértékét;
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e) a 146. cikk értelmében fizetendõ hozzájárulások kiszámításának
módját;

f) az Igazgatótanács által létrehozandó Költségvetési és Pénzügyi
Bizottság összetételét és feladatait;

g) az általánosan elfogadott számviteli elveket, amelyeken a költ-
ségvetés és az éves pénzügyi kimutatások alapulnak.

51. cikk

Díjak

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal díjat róhat ki az ennek az
Egyezménynek az alapján elvégzett hivatali feladatokért és eljá-
rásokért.

(2) Az ebben az Egyezményben nem szabályozott díjfizetési határ-
idõket a Végrehajtási Szabályzatban kell megállapítani.

(3) Ha a Végrehajtási Szabályzat díj megfizetését írja elõ, egyide-
jûleg rendelkeznie kell az ilyen díj kellõ idõben történõ megfizetésének
elmulasztása esetén alkalmazandó jogkövetkezményekrõl is.

(4) A Díjszabályzat meghatározza különösen a díjak összegét, va-
lamint megfizetésük módját.

MÁSODIK RÉSZ

SZABADALMI ANYAGI JOG

I. Fejezet

SZABADALMAZHATÓSÁG

52. cikk

A szabadalmazható találmányok

(1) Európai szabadalmat kell adni minden új, feltalálói tevékenysé-
gen alapuló és iparilag alkalmazható találmányra a technika bármely
területén.

(2) Nem minõsül az (1) bekezdés szerinti találmánynak különösen
a) a felfedezés, a tudományos elmélet és a matematikai módszer;
b) az esztétikai alkotás;
c) a szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv,

szabály vagy eljárás, valamint a számítógépi program;
d) az információk megjelenítése.
(3) A (2) bekezdésben felsoroltak szabadalmazhatósága csak

annyiban kizárt, amennyiben az európai szabadalmi bejelentés vagy az
európai szabadalom rájuk kizárólag e minõségükben vonatkozik.

53. cikk

A szabadalmi oltalomból kizárt találmányok

Nem részesülhet európai szabadalmi oltalomban
a) a találmány, ha gazdasági tevékenység körében történõ haszno-

sítása a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütközne; az ilyen hasznosítás
nem tekinthetõ a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütközõnek pusztán
azért, mert azt egyes Szerzõdõ Államokban vagy akár mindegyikben
jogszabály tiltja;

b) a növény- vagy az állatfajta, valamint a növények vagy állatok
elõállítására szolgáló, lényegében biológiai eljárás; e rendelkezés azon-
ban a mikrobiológiai eljárásokra és az ilyen eljárásokkal elõállított
termékekre nem alkalmazható;

c) az emberi vagy állati test kezelésére szolgáló gyógyászati vagy
sebészeti eljárások, valamint az emberi vagy állati testen végezhetõ di-

agnosztikai eljárások; e rendelkezés azonban az ilyen eljárásokban al-
kalmazott termékre – így különösen anyagra és keverékre – nem alkal-
mazható.

54. cikk

Újdonság

(1) A találmányt újnak kell tekinteni, ha az nem tartozik a technika
állásához.

(2) A technika állásához tartozónak minõsül mindaz, ami az euró-
pai szabadalmi bejelentés bejelentési napja elõtt írásbeli vagy szóbeli is-
mertetés, illetve használat útján vagy bármilyen más módon a nyilvá-
nosság számára hozzáférhetõvé vált.

(3) A technika állásához tartozónak kell tekinteni továbbá az olyan
európai szabadalmi bejelentések eredetileg benyújtott szövegének tar-
talmát is, amelyeknél a bejelentés napja megelõzi a (2) bekezdésben
megjelölt napot, és amelyeket ezen a napon vagy azt követõen tettek
közzé.

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglalt rendelkezések nem zárják ki a
technika állásához tartozó anyag vagy keverék szabadalmazását az 53.
cikk c) pontjában említett eljárásokban történõ alkalmazásra, ha annak
ilyen eljárásokban történõ alkalmazása nem tartozik a technika állá-
sához.

(5) A (2) és (3) bekezdésben foglalt rendelkezések szintén nem zár-
ják ki a (4) bekezdésben említett anyag vagy keverék szabadalmazható-
ságát az 53. cikk c) pontjában említett eljárásokban történõ meghatáro-
zott alkalmazásra, ha az ilyen alkalmazás nem tartozik a technika
állásához.

55. cikk

Újdonságot nem érintõ nyilvánosságra jutás

(1) Az 54. cikk alkalmazásában nem vehetõ figyelembe a talál-
mánynak az európai szabadalmi bejelentés benyújtását legfeljebb hat
hónappal megelõzõ nyilvánosságra jutása, ha az közvetlenül vagy köz-
vetve annak eredménye, hogy

a) a bejelentõvel vagy a jogelõdjével szemben nyilvánvaló vissza-
élést követtek el, vagy

b) a bejelentõ vagy a jogelõdje a találmányt a nemzetközi kiállítá-
sokról szóló, 1928. november 22-én, Párizsban aláírt és legutóbb 1972.
november 30-án felülvizsgált Egyezmény értelmében hivatalos, illetve
hivatalosan elismert nemzetközi kiállításnak minõsülõ kiállításon
bemutatta.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetében az (1) bekezdés csak akkor
alkalmazható, ha a bejelentõ az európai szabadalmi bejelentés benyújtá-
sakor úgy nyilatkozik, hogy a találmányt ilyen módon tették közszemlé-
re, továbbá a Végrehajtási Szabályzatban meghatározott határidõn belül
és az ott elõírt feltételeknek megfelelõen csatolja a nyilatkozat alátá-
masztására szolgáló igazolást.

56. cikk

Feltalálói tevékenység

A találmányt feltalálói tevékenységen alapulónak kell tekinteni, ha
az a technika állásához képest szakember számára nem nyilvánvaló. Ha
a technika állásának az 54. cikk (3) bekezdése szerinti iratok is részét
képezik, ezeket az iratokat nem lehet figyelembe venni annak megítélé-
sekor, hogy a találmány feltalálói tevékenységen alapul-e.

187

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/12

2007. évi CXXX. törvény



57. cikk

Ipari alkalmazhatóság

Iparilag alkalmazható a találmány, ha az ipar bármely ágában
– ideértve a mezõgazdaságot – elõállítható, illetve használható.

II. Fejezet

AZ EURÓPAI SZABADALMI BEJELENTÉS
BENYÚJTÁSÁRA ÉS AZ EURÓPAI SZABADALOM

MEGSZERZÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK
– A FELTALÁLÓ FELTÜNTETÉSE

58. cikk

Az európai szabadalmi bejelentés benyújtására való
jogosultság

Európai szabadalmi bejelentés benyújtására jogosult bármely ter-
mészetes személy, jogi személy vagy a reá irányadó jog szerint jogi sze-
méllyel egyenértékûnek minõsülõ bármely szervezet.

59. cikk

Több bejelentõ

Európai szabadalmi bejelentést több bejelentõ vagy közösen, vagy
úgy nyújthat be, hogy az egyes bejelentõk különbözõ Szerzõdõ Államo-
kat jelölnek meg.

60. cikk

Az európai szabadalomra való igényjogosultság

(1) Az európai szabadalom a feltalálót vagy jogutódját illeti meg.
Ha a feltaláló munkavállaló, az európai szabadalomra való igényjogo-
sultság meghatározására annak az államnak a joga az irányadó, amely-
ben a munkavégzés fõ helye van; ha a munkavégzés fõ helye szerinti ál-
lam nem határozható meg, akkor annak az államnak a jogát kell alkal-
mazni, amelyben a munkáltatónak az a telephelye található, amelyikhez
a munkavállaló tartozik.

(2) Ha többen egymástól függetlenül alkották meg a találmányt, az
európai szabadalom azt a személyt illeti meg, akinek az európai szaba-
dalmi bejelentése a legkorábbi bejelentési nappal rendelkezik, feltéve,
hogy ezt az elsõ bejelentést közzétették.

(3) Az Európai Szabadalmi Hivatal elõtt folyó eljárásban a bejelen-
tõt kell jogosultnak tekinteni az európai szabadalomra való igényjogo-
sultság gyakorlására.

61. cikk

Európai szabadalmi bejelentés benyújtása
arra nem jogosult személy részérõl

(1) Ha jogerõs határozat azt állapítja meg, hogy az európai szaba-
dalomra az igényjogosult más személy, mint a bejelentõ, e személy a
Végrehajtási Szabályzattal összhangban

a) a bejelentést sajátjaként kezelve gyakorolhatja a bejelentéshez
fûzõdõ jogokat;

b) ugyanazon találmány tekintetében új európai szabadalmi beje-
lentést nyújthat be; vagy

c) kérheti az európai szabadalmi bejelentés elutasítását.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján benyújtott új európai szaba-
dalmi bejelentésre megfelelõen alkalmazni kell a 76. cikk (1) bekezdé-
sének rendelkezéseit.

62. cikk

A feltaláló névfeltüntetési joga

A feltalálót a bejelentõvel, illetve az európai szabadalom jogosult-
jával szemben megilleti az a jog, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal
elõtti eljárásban õt e minõségében feltüntessék.

III. Fejezet

AZ EURÓPAI SZABADALOM ÉS AZ EURÓPAI
SZABADALMI BEJELENTÉS HATÁLYA

63. cikk

Az európai szabadalmi oltalom idõtartama

(1) Az európai szabadalmi oltalom a bejelentés napjától számított
húsz évig tart.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti a Szerzõdõ Államok jogát, hogy a
nemzeti szabadalmakra alkalmazottakkal azonos feltételek szerint az
európai szabadalmi oltalom idõtartamát meghosszabbítsák, illetve az
oltalom lejártát közvetlenül követõ hatállyal azonos tartalmú oltalmat
biztosítsanak, ha

a) az érintett államban fennálló hadiállapot vagy rendkívüli állapot
ezt indokolja;

b) az európai szabadalom tárgya olyan tennék, olyan termék elõál-
lítására szolgáló eljárás, illetve olyan termék alkalmazása, amelyet az
érintett államban való forgalomba hozatalát megelõzõen jogszabályban
elõírt hatósági engedélyezési eljárásnak kell alávetni.

(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell az
olyan európai szabadalmakra is, amelyeket – a 142. cikknek megfelelõ-
en – a Szerzõdõ Államok valamely csoportja tekintetében együttesen
adtak meg.

(4) Ha a Szerzõdõ Állam a (2) bekezdés b) pontja alapján meg-
hosszabbítja az oltalom idõtartamát, vagy ezzel egyezõ oltalmat bizto-
sít, az irányadó rendelkezések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat
– a Szervezettel kötött megállapodással összhangban – az Európai
Szabadalmi Hivatalra ruházhatja át.

64. cikk

Az európai szabadalmi oltalom tartalma

(1) Az európai szabadalom alapján a szabadalom jogosultja – a (2)
bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a megadásról szóló értesí-
tésnek az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetése napjától
kezdve mindegyik Szerzõdõ Államban, amelyre kiterjedõ hatállyal a
szabadalmat megadták, ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint ame-
lyek az érintett államban nemzeti úton megadott szabadalomból ered-
nének.

(2) Ha az európai szabadalom tárgya eljárás, a szabadalmi oltalom
kiterjed az ilyen eljárással közvetlenül elõállított termékre is.

(3) Az európai szabadalom bitorlása esetén a nemzeti jog szerint
kell eljárni.
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65. cikk

Az európai szabadalom fordítása

(1) Bármelyik Szerzõdõ Állam elõírhatja, hogy ha az Európai Sza-
badalmi Hivatal által megadott, módosított vagy korlátozott európai
szabadalom nem a hivatalos nyelveinek egyikén készült, a szabadalmas
nyújtsa be a központi iparjogvédelmi hatóságához a megadott, módosí-
tott vagy korlátozott szabadalom fordítását - választása szerint - hivata-
los nyelveinek egyikén, vagy, ha az adott állam egy meghatározott hiva-
talos nyelv használatát írja elõ, akkor ezen a nyelven. A fordítás benyúj-
tására rendelkezésre álló határidõ az európai szabadalom megadásáról,
módosítással való fenntartásáról, illetve korlátozásáról szóló értesítés-
nek az Európai Szabadalmi Közlönyben történõ meghirdetése napjától
számított három hónap, kivéve, ha az érintett állam ennél hosszabb
határidõt állapít meg.

(2) Bármelyik Szerzõdõ Állam, amelyik az (1) bekezdésnek meg-
felelõ rendelkezéseket fogadott el, elõírhatja, hogy a szabadalmas fizes-
se meg – részben vagy egészben – a fordítás közzétételének költségeit
az érintett állam által meghatározott határidõn belül.

(3) Bármelyik Szerzõdõ Állam elõírhatja, hogy az (1) és a (2) be-
kezdéssel összhangban elfogadott rendelkezések betartásának elmu-
lasztása esetén az európai szabadalmi oltalmat ebben az államban kez-
dettõl fogva hatálytalannak kell tekinteni.

66. cikk

Az európai szabadalmi bejelentés nemzeti bejelentéssel
megegyezõ hatálya

Azt az európai szabadalmi bejelentést, amelynek bejelentési napját
elismerték, a megjelölt Szerzõdõ Államokban azonos hatályúnak kell
tekinteni egy szabályos nemzeti bejelentéssel, adott esetben az európai
szabadalmi bejelentésre igényelt elsõbbség megtartása mellett.

67. cikk

Az európai szabadalmi bejelentés közzétételével
keletkezõ oltalom tartalma

(1) Az európai szabadalmi bejelentés a közzétételének napjától
kezdve ideiglenesen a 64. cikk szerinti oltalommal azonos oltalmat biz-
tosít a bejelentõ számára a bejelentésben megjelölt valamennyi Szer-
zõdõ Államban.

(2) Bármelyik Szerzõdõ Állam elõírhatja, hogy az európai szaba-
dalmi bejelentés nem biztosít a 64. cikk szerinti oltalommal azonos ol-
talmat. Az európai szabadalmi bejelentés közzététele alapján keletkezõ
oltalom azonban nem lehet kedvezõtlenebb, mint az az oltalom, amely
az érintett állam jogszabályai alapján a vizsgálat mellõzésével kötelezõ-
en közzétett nemzeti szabadalmi bejelentés alapján keletkezik. Vala-
mennyi Szerzõdõ Állam köteles minden esetben legalább azt biztosíta-
ni, hogy a bejelentõ az európai szabadalmi bejelentés közzétételének
napjától a körülményekhez mérten ésszerû kártérítést követelhessen
bárkitõl, aki a találmányt az adott államban olyan körülmények között
hasznosította, amelyek mellett a nemzeti jog alapján felelne a nemzeti
szabadalom bitorlásáért.

(3) Bármelyik Szerzõdõ Állam, amelynek egyik hivatalos nyelve
sem az eljárás nyelve, elõírhatja, hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti
ideiglenes oltalom nem hatályos mindaddig, amíg az igénypontok fordí-
tását – a bejelentõ választása szerint – hivatalos nyelvei egyikén, illetve
kötelezõen elõírt hivatalos nyelv esetén ezen a nyelven

a) a nemzeti jogban meghatározott módon bárki számára hozzáfér-
hetõvé nem teszik, vagy

b) nem közlik azzal a személlyel, aki az érintett Szerzõdõ Állam-
ban a találmányt hasznosítja.

(4) Ha a bejelentést visszavonták, a bejelentést visszavontnak kell
tekinteni vagy a bejelentést jogerõsen elutasították, az európai szaba-
dalmi bejelentést úgy kell tekinteni, mintha ahhoz sohasem fûzõdött
volna az (1) és a (2) bekezdésben szabályozott hatály. Ugyanez vonat-
kozik az európai szabadalmi bejelentés hatályára abban a Szerzõdõ Ál-
lamban, amelynek megjelölését visszavonták, vagy amelynek megjelö-
lését visszavontnak kell tekinteni.

68. cikk

Az európai szabadalom megvonásának,
illetve korlátozásának hatálya

Ha a szabadalmat felszólalási, korlátozási vagy megsemmisítési el-
járásban megvonták, megsemmisítették vagy korlátozták, az európai
szabadalmat úgy kell tekinteni, mintha ahhoz sohasem fûzõdött volna a
64. és a 67. cikkben szabályozott hatály.

69. cikk

A szabadalmi oltalom terjedelme

(1) Az európai szabadalom, illetve az európai szabadalmi bejelen-
tés alapján fennálló oltalom terjedelmét az igénypontok határozzák
meg. Az igénypontokat mindazonáltal a leírás és a rajzok alapján kell
értelmezni.

(2) Az európai szabadalom megadásáig terjedõ idõszakban az eu-
rópai szabadalmi bejelentés alapján fennálló oltalom terjedelmét a köz-
zétett bejelentés igénypontjai határozzák meg. Az európai szabadalmi
bejelentéssel létrejövõ oltalom terjedelmét mindazonáltal a megadott
európai szabadalom szövege, illetve annak a felszólalási, korlátozási
vagy megsemmisítési eljárásban módosított szövege visszaható
hatállyal határozza meg, feltéve, hogy ezáltal nem bõvül az oltalom
terjedelme.

70. cikk

Az európai szabadalmi bejelentés, illetve az európai
szabadalom hiteles szövege

(1) Az európai szabadalmi bejelentés, illetve az európai szabada-
lom hiteles szövege az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti bármely eljá-
rásban és bármely Szerzõdõ Államban az eljárás nyelve szerinti szöveg.

(2) Ha azonban az európai szabadalmi bejelentést nem az Európai
Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelveinek egyikén nyújtották be, az ezen
a nyelven benyújtott szöveg számít az eredetileg benyújtott bejelentés-
nek az Egyezmény értelmében.

(3) Bármelyik Szerzõdõ Állam elõírhatja, hogy ha az európai sza-
badalmi bejelentés vagy az európai szabadalom alapján fennálló olta-
lom terjedelmét az azon a hivatalos nyelven vagy hivatalos nyelveinek
egyikén készült fordítás, amelyet ez az állam ezen Egyezmény alapján
megkövetel, szûkebben határozza meg, mint az eljárás nyelve szerinti
szöveg, az adott államban – a megsemmisítési eljárás esetét kivéve – e
fordítás szövege minõsüljön hitelesnek.

(4) A (3) bekezdés szerint rendelkezõ Szerzõdõ Állam
a) köteles lehetõvé tenni a bejelentõ, illetve a szabadalmas számára

az európai szabadalmi bejelentés, illetve az európai szabadalom kijaví-
tott fordításának benyújtását. A kijavított fordításhoz fûzõdõ jogkövet-
kezmények csak akkor állnak be, ha a Szerzõdõ Állam által a 65. cikk
(2) bekezdése, valamint a 67. cikk (3) bekezdése alapján elõírt feltételek
teljesülnek;

b) elõírhatja, hogy az, aki a területén jóhiszemûen, a szabadalmi
bejelentés vagy a szabadalom eredeti fordítása szerint az oltalomba nem
ütközõen hasznosítja a találmányt, vagy ennek érdekében tényleges és
komoly elõkészületet tett, az ilyen hasznosítást üzleti tevékenysége kö-
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rében vagy annak gyakorlása érdekében a kijavított fordításhoz fûzõdõ
jogkövetkezmények beállta után díjtalanul folytathatja.

IV. Fejezet

AZ EURÓPAI SZABADALMI BEJELENTÉS
MINT A VAGYONI FORGALOM TÁRGYA

71. cikk

Átruházás és jogok alapítása

Az európai szabadalmi bejelentést átruházni vagy arra jogokat ala-
pítani egy vagy több megjelölt Szerzõdõ Állam tekintetében lehet.

72. cikk

Átruházás szerzõdéssel

Az európai szabadalmi bejelentés átruházására irányuló szerzõdést
írásban kell megkötni, és azt a feleknek alá kell írniuk.

73. cikk

A hasznosítás engedélyezése szerzõdéssel

Az európai szabadalmi bejelentés részben vagy egészben hasznosí-
tási engedély tárgya lehet a megjelölt Szerzõdõ Államok területének
egésze vagy egy része tekintetében.

74. cikk

Irányadó jog

Ha ez az Egyezmény eltérõen nem rendelkezik, mindegyik megje-
lölt Szerzõdõ Államban – az érintett államra kiterjedõ hatállyal – az eu-
rópai szabadalmi bejelentésre mint a tulajdon tárgyára az ebben az ál-
lamban a nemzeti szabadalmi bejelentésekre irányadó jogot kell alkal-
mazni.

HARMADIK RÉSZ

AZ EURÓPAI SZABADALMI BEJELENTÉS

I. Fejezet

AZ EURÓPAI SZABADALMI BEJELENTÉS
BENYÚJTÁSA ÉS KELLÉKEI

75. cikk

Az európai szabadalmi bejelentés benyújtása

(1) Az európai szabadalmi bejelentés benyújtható
a) az Európai Szabadalmi Hivatalhoz; vagy
b) a 76. cikk (1) bekezdésében foglalt kivétellel, ha valamelyik

Szerzõdõ Állam joga ezt megengedi, ennek az államnak a központi
iparjogvédelmi hatóságához vagy más illetékes szervéhez. Az így be-
nyújtott bejelentésnek ugyanolyan hatálya van, mintha azt ugyanazon a
napon az Európai Szabadalmi Hivatalhoz nyújtották volna be.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései nem zárják ki azoknak a törvé-
nyi vagy más jogszabályi elõírásoknak az alkalmazását, amelyek vala-
melyik Szerzõdõ Államban

a) olyan találmányokra vonatkoznak, amelyek – tárgyuk természe-
tének tulajdoníthatóan – nem közölhetõk külföldön az érintett állam il-
letékes hatóságának elõzetes engedélye nélkül, illetve

b) elõírják, hogy mindegyik bejelentést elõször a nemzeti hatóság-
hoz kell benyújtani, vagy elõzetes engedélyhez kötik a más hatósághoz
való közvetlen bejelentést.

76. cikk

Megosztással keletkezõ európai bejelentés

(1) A megosztással keletkezõ európai bejelentést közvetlenül az
Európai Szabadalmi Hivatalhoz kell benyújtani a Végrehajtási Szabály-
zatnak megfelelõen. A megosztással keletkezõ bejelentés tárgya nem
lehet bõvebb a korábbi bejelentés eredetileg benyújtott szövege szerint
igényelt oltalom tárgyánál; a megosztással keletkezõ bejelentést – felté-
ve, hogy ennek a követelménynek megfelel – úgy kell tekinteni, mintha
a korábbi bejelentés bejelentési napján nyújtották volna be, és avval
kapcsolatban érvényesíthetõ a korábbi bejelentésben igényelt
elsõbbség.

(2) A korábbi bejelentésben megjelölt valamennyi Szerzõdõ Álla-
mot, amelyek megjelölése a megosztással keletkezõ európai bejelentés
benyújtásakor fennáll, a megosztott bejelentésben is megjelöltnek kell
tekinteni.

77. cikk

Az európai szabadalmi bejelentés továbbítása

(1) A Szerzõdõ Állam központi iparjogvédelmi hatósága a Végre-
hajtási Szabályzatnak megfelelõen továbbítja az Európai Szabadalmi
Hivatalhoz a hozzá vagy az ugyanannak az államnak a más illetékes
szervéhez benyújtott valamennyi európai szabadalmi bejelentést.

(2) Nem továbbítható az Európai Szabadalmi Hivatalhoz az az eu-
rópai szabadalmi bejelentés, amelynek tárgyát titkosnak minõsítették.

(3) Az Európai Szabadalmi Hivatalhoz kellõ idõben nem továbbí-
tott európai szabadalmi bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

78. cikk

Az európai szabadalmi bejelentés kellékei

(1) Az európai szabadalmi bejelentésnek meg kell felelnie a Végre-
hajtási Szabályzatban meghatározott követelményeknek, és annak tar-
talmaznia kell

a) az európai szabadalom megadására irányuló kérelmet;
b) a találmány leírását;
c) egy vagy több igénypontot;
d) a leírásban vagy az igénypontokban hivatkozott rajzokat;
e) a kivonatot.
(2) Az európai szabadalmi bejelentés után bejelentési és kutatási

díjat kell fizetni. Ha a bejelentési és kutatási díjat kellõ idõben nem fize-
tik meg, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

79. cikk

A Szerzõdõ Államok megjelölése

(1) Az európai szabadalmi bejelentés benyújtásakor az Egyez-
ményben részes valamennyi Szerzõdõ Államot megjelöltnek kell tekin-
teni az európai szabadalom megadására irányuló kérelemben.
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(2) A Szerzõdõ Állam megjelölése díj fizetéséhez köthetõ.
(3) Valamely Szerzõdõ Állam megjelölése az európai szabadalom

megadásáig bármikor visszavonható.

80. cikk

A bejelentés napja

Az európai szabadalmi bejelentés bejelentési napja az a nap, ame-
lyen a Végrehajtási Szabályzatban meghatározott követelmények tel-
jesülnek.

81. cikk

A feltaláló nevének feltüntetése

Az európai szabadalmi bejelentésben fel kell tüntetni a feltaláló ne-
vét. Ha a bejelentõ nem azonos a feltalálóval, illetve nem õ az egyedüli
feltaláló, a feltaláló nevének feltüntetésekor nyilatkozni kell az európai
szabadalomra való jogosultság eredetérõl.

82. cikk

A találmány egysége

Az európai szabadalmi bejelentésben csak egy találmányra igé-
nyelhetõ szabadalom, vagy pedig olyan találmányok csoportjára, ame-
lyek úgy kapcsolódnak össze, hogy egyetlen általános találmányi gon-
dolatot alkotnak.

83. cikk

A találmány feltárása

Az európai szabadalmi bejelentésnek kellõen egyértelmûen és tel-
jeskörûen kell feltárnia a találmányt, hogy azt szakember meg tudja
valósítani.

84. cikk

Igénypontok

Az igénypontokban kell meghatározni azt a tárgyat, amelyre oltal-
mat igényelnek. Az igénypontokat egyértelmûen és tömören kell meg-
fogalmazni, és azokat a leírásnak alá kell támasztania.

85. cikk

Kivonat

A kivonat kizárólag a mûszaki tájékoztatás céljára szolgál; ettõl el-
térõ célra – különösen az igényelt oltalom terjedelmének értelmezésére
vagy az 54. cikk (3) bekezdésének alkalmazásakor – nem vehetõ figye-
lembe.

86. cikk

Az európai szabadalmi bejelentés fenntartási díjai

(1) Az európai szabadalmi bejelentés után – a Végrehajtási Sza-
bályzatnak megfelelõen – fenntartási díjat kell fizetni az Európai Szaba-
dalmi Hivatalhoz. A díjak a harmadik évtõl kezdõdõen válnak esedé-
kessé a harmadik, valamint az azt követõ évekre, és kiszámításuk a be-

jelentés napjára visszamenõlegesen történik. Ha a fenntartási díjat kellõ
idõben nem fizetik meg, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

(2) Fenntartási díjat utoljára arra az évre kell fizetni, amelyben az
európai szabadalom megadásáról szóló értesítést meghirdetik az Euró-
pai Szabadalmi Közlönyben.

II. Fejezet

ELSÕBBSÉG

87. cikk

Az elsõbbségi jog

(1) Azt, aki szabadalom, használati mintaoltalom vagy hasznossági
bizonylat iránt szabályszerû bejelentést tett

a) az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Egyezményben részes
államban vagy ilyen államra kiterjedõ hatállyal, vagy

b) a Kereskedelmi Világszervezet Tagjában vagy ilyen Tagra kiter-
jedõ hatállyal,

úgyszintén az ilyen bejelentõ jogutódját elsõbbségi jog illeti meg
arra, hogy ugyanazon találmány tekintetében európai szabadalmi beje-
lentést tegyen az elsõ bejelentés bejelentési napjától számított tizenkét
hónapos idõtartamon belül.

(2) Elsõbbségi jog alapítható minden olyan bejelentésre, amely a
bejelentés helye szerinti állam nemzeti jogszabálya, vagy kétoldalú
vagy többoldalú megállapodás – ideértve ezt az Egyezményt is – értel-
mében szabályszerû nemzeti bejelentésnek számít.

(3) Szabályszerû nemzeti bejelentésnek kell tekinteni azt a bejelen-
tést, amely elégséges annak megállapítására, hogy azt melyik napon
nyújtották be, függetlenül a bejelentés további sorsától.

(4) Az ugyanabban az államban, illetve államra kiterjedõ hatállyal
azonos tárgyban tett késõbbi bejelentést akkor kell az elsõbbség megha-
tározása szempontjából elsõ bejelentésnek tekinteni, ha a korábbi beje-
lentést a késõbbi bejelentés bejelentési napja elõtt visszavonták, arról
lemondtak, vagy azt elutasították anélkül, hogy közzétették volna, ah-
hoz jogok fûzõdnének, vagy arra elsõbbségi igényt alapítottak volna.
Az ilyen korábbi bejelentésre késõbb sem lehet elsõbbséget alapítani.

(5) Ha az elsõ bejelentést olyan iparjogvédelmi hatóságnál tették,
amelyet nem kötelez sem az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi
Egyezmény, sem a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyez-
mény, az (1)–(4) bekezdések csak akkor alkalmazhatók, ha e hatóság –
az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke által kiadott közlemény szerint –
elfogadja, hogy az Európai Szabadalmi Hivatalnál tett elsõ bejelentésre
a Párizsi Egyezményben foglaltakkal azonos feltételekkel és hatállyal
elsõbbségi jogot lehet alapítani.

88. cikk

Az elsõbbség igénylése

(1) Ha a bejelentõ korábbi bejelentésen alapuló elsõbbséget igé-
nyel, a Végrehajtási Szabályzatnak megfelelõen be kell nyújtania az el-
sõbbségi nyilatkozatot és minden egyéb elõírt iratot.

(2) Az európai szabadalmi bejelentés tekintetében több elsõbbség
igényelhetõ, függetlenül attól, hogy azok különbözõ országokból szár-
maznak-e. Ha erre mód van, bármelyik igénypontra több elsõbbség igé-
nyelhetõ. Több elsõbbség igénylése esetén az elsõbbség napjától számí-
tott határidõket a legkorábbi elsõbbség napjától kell számítani.

(3) Ha az európai szabadalmi bejelentés tekintetében egy vagy több
elsõbbséget igényelnek, az elsõbbségi jog az európai szabadalmi beje-
lentésnek csak azon elemeire terjed ki, amelyeket az elsõbbséget meg-
alapozó bejelentés, illetve bejelentések is tartalmaznak.

(4) Ha a találmány egyes, elsõbbségi igénnyel érintett elemei a ko-
rábbi bejelentés igénypontjaiban nem szerepelnek, az elsõbbség ennek
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ellenére is megadható, feltéve, hogy a korábbi bejelentés iratai – azok
egészét tekintve – az ilyen elemeket kifejezetten feltárják.

89. cikk

Az elsõbbségi jog hatása

Az elsõbbségi jog hatása, hogy az európai szabadalmi bejelentés
bejelentési napjának az 54. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 60.
cikk (2) bekezdése szempontjából az elsõbbség napja számít.

NEGYEDIK RÉSZ

A MEGADÁSIG TERJEDÕ ELJÁRÁS

90. cikk

A bejelentés benyújtását követõ vizsgálat és alaki vizsgálat

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal – a Végrehajtási Szabályzatnak
megfelelõen – megvizsgálja, hogy a bejelentés megfelel-e a bejelentési
nap elismeréséhez elõírt feltételeknek.

(2) Ha a bejelentés napja nem ismerhetõ el az (1) bekezdés szerinti
vizsgálatot követõen, a bejelentést nem lehet európai szabadalmi beje-
lentésként kezelni.

(3) Ha az európai szabadalmi bejelentés bejelentési napját elismer-
ték, az Európai Szabadalmi Hivatal a Végrehajtási Szabályzatnak meg-
felelõen megvizsgálja, hogy a bejelentés megfelel-e a 14., a 78. és a 81.
cikkben és – ha ez alkalmazható – a 88. cikk (1) bekezdésében és a 133.
cikk (2) bekezdésében, valamint a Végrehajtási Szabályzatban megha-
tározott egyéb követelményeknek.

(4) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal az (1) vagy a (3) bekezdés
alapján végzett vizsgálat során olyan hiányokat állapít meg, amelyek
pótolhatók, lehetõséget kell adnia a bejelentõnek a hiánypótlásra.

(5) Ha a (3) bekezdés alapján végzett vizsgálat során megállapított
hiányokat nem pótolták, a bejelentést el kell utasítani, kivéve, ha ez az
Egyezmény más jogkövetkezményt ír elõ. Ha a hiány az elsõbbségi jog-
ra vonatkozik, az azzal jár, hogy a bejelentés elveszti ezt a jogot.

91. cikk

Alaki vizsgálat

(törölve)

92. cikk

Az európai kutatási jelentés elkészítése

Az Európai Szabadalmi Hivatal – a Végrehajtási Szabályzatnak
megfelelõen – az európai szabadalmi bejelentésre vonatkozóan az
igénypontok alapján, a leírásra és a rajzokra is kellõ figyelemmel elké-
szíti és közzéteszi az európai kutatási jelentést.

93. cikk

Az európai szabadalmi bejelentés közzététele

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal az európai szabadalmi bejelen-
tést a lehetõ legkorábbi idõpontban közzéteszi

a) a bejelentés napjától, illetve – elsõbbség igénylése esetén – az el-
sõbbség napjától számított tizennyolc hónap elteltét követõen, vagy

b) a bejelentõ kérelmére az említett idõtartam elteltét megelõzõen.

(2) Az európai szabadalmi bejelentés közzététele az európai szaba-
dalom szövegének közzétételével egyidejûleg történik, ha az európai
szabadalom megadásáról szóló határozat az (1) bekezdés a) pontjában
említett határidõ eltelte elõtt hatályossá válik.

94. cikk

Az európai szabadalmi bejelentés érdemi vizsgálata

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal – a Végrehajtási Szabályzatnak
megfelelõen – külön kérelemre megvizsgálja, hogy az európai szaba-
dalmi bejelentés és az annak tárgyát képezõ találmány megfelel-e ezen
Egyezmény követelményeinek. A kérelem nem tekinthetõ benyújtott-
nak mindaddig, amíg a vizsgálati díjat nem fizetik meg.

(2) Ha nem nyújtanak be kellõ idõben kérelmet az érdemi vizsgálat
iránt, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

(3) Ha a vizsgálat során azt állapítják meg, hogy a bejelentés vagy
az annak tárgyát képezõ találmány nem felel meg ezen Egyezmény kö-
vetelményeinek, a vizsgálati osztály – amilyen gyakran csak szükséges
– felhívja a bejelentõt, hogy tegye meg észrevételeit és – a 123. cikk (1)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével – módosítsa a bejelentést.

(4) Ha a bejelentõ a vizsgálati osztály felhívására nem válaszol kel-
lõ idõben, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

95. cikk

Az érdemi vizsgálat iránti kérelem benyújtására nyitva
álló határidõ meghosszabbítása

(törölve)

96. cikk

Az európai szabadalmi bejelentés vizsgálata

(törölve)

97. cikk

Megadás vagy elutasítás

(1) Ha a vizsgálati osztály úgy ítéli meg, hogy az európai szabadal-
mi bejelentés és az annak tárgyát képezõ találmány ezen Egyezmény
követelményeinek megfelel, határoz az európai szabadalom megadásá-
ról, feltéve, hogy a Végrehajtási Szabályzatban megállapított követel-
mények teljesültek.

(2) Ha a vizsgálati osztály úgy ítéli meg, hogy az európai szabadal-
mi bejelentés vagy az annak tárgyát képezõ találmány nem felel meg
ezen Egyezmény követelményeinek, a bejelentést elutasítja, kivéve, ha
ez az Egyezmény más jogkövetkezményt ír elõ.

(3) Az európai szabadalom megadásáról szóló határozat azon a na-
pon válik hatályossá, amelyen a szabadalom megadását az Európai Sza-
badalmi Közlönyben meghirdetik.

98. cikk

Az európai szabadalom szövegének közzététele

Az Európai Szabadalmi Hivatal az európai szabadalom szövegét az
európai szabadalom megadásáról szóló értesítésnek az Európai Szaba-
dalmi Közlönyben történõ, meghirdetését követõ lehetõ legkorábbi
idõpontban közzéteszi.
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ÖTÖDIK RÉSZ

FELSZÓLALÁSI ÉS KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS

99. cikk

Felszólalás

(1) Az európai szabadalom megadásáról szóló értesítésnek az Eu-
rópai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc
hónapon belül a szabadalom ellen bárki felszólalást nyújthat be az Euró-
pai Szabadalmi Hivatalhoz a Végrehajtási Szabályzatnak megfelelõen.
A felszólalás nem tekinthetõ benyújtottnak mindaddig, amíg a felszó-
lalási díjat nem fizetik meg.

(2) A felszólalás az európai szabadalomra minden olyan Szerzõdõ
Államban vonatkozik, amelyben a szabadalom hatályos.

(3) A felszólaló és a szabadalmas a felszólalási eljárásban félként
vesz részt.

(4) Bárki, aki igazolja, hogy valamelyik Szerzõdõ Államban õt jog-
erõs határozat alapján a korábbi jogosult helyett a szabadalmi lajstrom-
ba bejegyezték, kérelmére az érintett állam tekintetében a korábbi jogo-
sult helyébe lép. A 118. cikkben foglaltaktól eltérõen a korábbi jogosult
és a kérelmezõ – hacsak ezt mindketten nem kérik – nem tekinthetõk
szabadalmastársaknak.

100. cikk

A felszólalás alapjául szolgáló okok

Felszólalást csak abból az okból lehet benyújtani, hogy
a) az európai szabadalom tárgya az 52–57. cikkek értelmében nem

szabadalmazható;
b) az európai szabadalom a találmányt nem tárja fel olyan kellõen

egyértelmûen és teljeskörûen, hogy azt szakember meg tudja valósítani;
c) az európai szabadalom tárgya bõvebb az eredetileg benyújtott

bejelentés tartalmánál, illetve – megosztással keletkezõ vagy a 61. cik-
kel összhangban benyújtott új bejelentés esetén – a korábbi bejelentés
eredetileg benyújtott tartalmánál.

101. cikk

A felszólalás elbírálása, az európai szabadalom
megvonása vagy fenntartása

(1) Ha a felszólalás elfogadható, a felszólalási osztály a Végrehaj-
tási Szabályzatnak megfelelõen megvizsgálja, hogy a 100. cikkben
megállapított felszólalási okok közül legalább egy nem zárja-e ki az eu-
rópai szabadalom fenntartását. E vizsgálat során a felszólalási osztály –
amilyen gyakran csak szükséges – felhívja a feleket, hogy nyújtsák be
az ellenérdekû fél nyilatkozatával vagy a felszólalási osztály felhívá-
sával kapcsolatos észrevételeiket.

(2) Ha a felszólalási osztály úgy ítéli meg, hogy legalább egy fel-
szólalási ok kizárja az európai szabadalom fenntartását, a szabadalmat
megvonja. Ellenkezõ esetben a felszólalást elutasítja.

(3) Ha a felszólalási osztály úgy ítéli meg, hogy a szabadalmas által
a felszólalási eljárás során tett módosításokra figyelemmel a szabada-
lom, illetve az annak tárgyát képezõ találmány

a) megfelel az ebben az Egyezményben meghatározott követelmé-
nyeknek, a szabadalmat módosítással tartja fenn, feltéve, hogy a Végre-
hajtási Szabályzatban megállapított feltételek teljesültek;

b) nem felel meg az ebben az Egyezményben meghatározott köve-
telményeknek, a szabadalmat megvonja.

102. cikk

Az európai szabadalom megvonása vagy fenntartása

(törölve)

103. cikk

Az európai szabadalom új szövegének közzététele

Ha az európai szabadalmat a 101. cikk (3) bekezdésének a) pontja
alapján módosítással tartják fenn, az Európai Szabadalmi Hivatal a fel-
szólalás tárgyában hozott határozatról szóló értesítésnek az Európai
Szabadalmi Közlönyben való meghirdetését követõ lehetõ legkorábbi
idõpontban közzéteszi az európai szabadalom új szövegét.

104. cikk

Költségek

(1) A felszólalási eljárásban a felek költségeiket maguk viselik, ki-
véve, ha a felszólalási osztály méltányosságból – a Végrehajtási Sza-
bályzatnak megfelelõen – a költségek ettõl eltérõ arányú viselésérõl
határoz.

(2) A költségek megállapítására vonatkozó eljárást a Végrehajtási
Szabályzatban kell meghatározni.

(3) Az Európai Szabadalmi Hivatalnak a költségek összegét meg-
állapító jogerõs határozata a Szerzõdõ Államokban történõ végrehajtás
szempontjából ugyanolyan elbírálás alá esik, mint azon Szerzõdõ Állam
polgári bíróságának a jogerõs határozata, amelyben a végrehajtást foga-
natosítják. Az ilyen jellegû határozat felülvizsgálása csak annak hite-
lességére korlátozódhat.

105. cikk

Beavatkozás a vélelmezett szabadalombitorló részérõl

(1) Bármely harmadik személy – a Végrehajtási Szabályzatnak
megfelelõen – a felszólalási határidõ leteltét követõen a felszólalási el-
járásba beavatkozhat, ha igazolja, hogy

a) a felszólalási eljárás tárgyát képezõ szabadalom bitorlása miatt
ellene eljárást indítottak, vagy

b) eljárást indított annak megállapítására, hogy a szabadalmat nem
bitorolja, azt követõen, hogy a szabadalmas felszólította õt a feltétele-
zett bitorlás abbahagyására.

(2) Az elfogadható beavatkozást felszólalásként kell elbírálni.

105a. cikk

Korlátozás, illetve megvonás iránti kérelem

(1) A szabadalmas kérésére az európai szabadalom megvonható
vagy az igénypontok módosításával korlátozható. A kérelmet az Euró-
pai Szabadalmi Hivatalhoz kell benyújtani a Végrehajtási Szabályzat-
nak megfelelõen. A kérelem nem tekinthetõ benyújtottnak mindaddig,
amíg a korlátozási, illetve megvonási díjat nem fizetik meg.

(2) A kérelem mindaddig nem nyújtható be, amíg az európai szaba-
dalom tekintetében felszólalási eljárás van folyamatban.
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105b. cikk

Az európai szabadalom korlátozása, illetve megvonása

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal megvizsgálja, hogy a Végre-
hajtási Szabályzatban az európai szabadalom korlátozására, illetve
megvonására megállapított követelmények teljesültek-e.

(2) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal úgy ítéli meg, hogy az euró-
pai szabadalom korlátozására, illetve megvonására irányuló kérelem
megfelel ezeknek a követelményeknek, az európai szabadalmat a Vég-
rehajtási Szabályzatnak megfelelõen korlátozza, illetve megvonja.
Ellenkezõ esetben a kérelmet elutasítja.

(3) Az európai szabadalom korlátozása, illetve megvonása tárgyá-
ban hozott határozat vonatkozik az európai szabadalomra minden olyan
Szerzõdõ Államban, amelyekre kiterjedõen azt megadták. A határozat
azon a napon válik hatályossá, amelyen a határozatról szóló értesítést az
Európai Szabadalmi Közlönyben meghirdetik.

105c. cikk

Az európai szabadalom módosított szövegének közzététele

Ha az európai szabadalmat a 105b. cikk (2) bekezdése alapján kor-
látozzák, az Európai Szabadalmi Hivatal a korlátozásnak az Európai
Szabadalmi Közlönyben való meghirdetését követõ lehetõ legkorábbi
idõpontban közzéteszi az európai szabadalom módosított szövegét.

HATODIK RÉSZ

FELLEBBEZÉSI ELJÁRÁS

106. cikk

Fellebbezéssel megtámadható határozatok

(1) Az Átvevõ Iroda, a vizsgálati osztályok, a felszólalási osztá-
lyok, valamint a Jogi Osztály határozatai ellen fellebbezésnek van he-
lye. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.

(2) Az olyan határozat, amellyel az eljárás valamelyik fél vonatko-
zásában nem fejezõdik be, csak az ügydöntõ határozat elleni fellebbe-
zésben támadható meg, kivéve, ha a határozat az önálló fellebbezést
megengedi.

(3) A felszólalási eljárás költségeinek összegét megállapító, illetve
az azok viselésérõl szóló határozat elleni fellebbezés joga a Végrehajtá-
si Szabályzatban korlátozható.

107. cikk

Fellebbezésre, illetve a fellebbezési eljárásban való
részvételre jogosult személyek

Az eljárásban részt vevõ bármelyik fél, akit a határozat hátrányo-
san érint, fellebbezhet. Az eljárásban részt vevõ bármely más fél a fel-
lebbezési eljárásban félként vesz részt.

108. cikk

A fellebbezés határideje és alaki követelményei

A fellebbezést a határozat kézbesítésének napjától számított két
hónapon belül, a Végrehajtási Szabályzatnak megfelelõen kell benyúj-
tani az Európai Szabadalmi Hivatalhoz. A fellebbezés nem tekinthetõ

benyújtottnak mindaddig, amíg a fellebbezési díjat nem fizetik meg. A
határozat kézbesítésének napjától számított négy hónapon belül be kell
nyújtani a fellebbezés alapjául szolgáló okokat megjelölõ nyilatkozatot
a Végrehajtási Szabályzatnak megfelelõen.

109. cikk

Jogorvoslat saját hatáskörben

(1) Ha az a szervezeti egység, amelynek a határozatát megtámad-
ták, úgy ítéli meg, hogy a fellebbezés megengedhetõ és megalapozott, a
fellebbezésnek saját hatáskörben tesz eleget. Ez a rendelkezés nem al-
kalmazható, ha az eljárásban a fellebbezést benyújtóval szemben ellen-
érdekû fél is részt vesz.

(2) Ha a fellebbezésnek az alapjául szolgáló okokat megjelölõ nyi-
latkozat beérkezésétõl számított három hónapon belül nem adnak helyt,
azt haladéktalanul, érdemi állásfoglalás nélkül továbbítani kell a felleb-
bezési tanácshoz.

110. cikk

A fellebbezés elbírálása

Ha a fellebbezés elfogadható, a fellebbezési tanács megvizsgálja,
hogy a fellebbezés alapos-e. A fellebbezés vizsgálatát a Végrehajtási
Szabályzattal összhangban kell lefolytatni.

111. cikk

A fellebbezés tárgyában hozott határozat

(1) A fellebbezés alaposságának vizsgálatát követõen a fellebbezé-
si tanács határoz a fellebbezésrõl. A fellebbezési tanács vagy eljár an-
nak a szervezeti egységnek a hatáskörében, amely a fellebbezéssel meg-
támadott határozatot hozta, vagy az ügyet visszautalja további eljárásra
ennek a szervezeti egységnek.

(2) Ha a fellebbezési tanács az ügyet további eljárásra visszautalja
annak a szervezeti egységnek, amelynek a határozatát fellebbezéssel
megtámadták, ez a szervezeti egység – azonos tényállás esetén – a fel-
lebbezési tanács határozatának alapjául szolgáló jogértelmezéshez köt-
ve van. Ha a fellebbezéssel megtámadott határozatot az Átvevõ Iroda
hozta, a fellebbezési tanács határozatának alapjául szolgáló jogértelme-
zéshez a vizsgálati osztály is kötve van.

112. cikk

A Bõvített Fellebbezési Tanács határozata vagy véleménye

(1) Az egységes jogalkalmazás biztosítása érdekében, vagy ha elvi
jelentõségû jogkérdés merül fel

a) a fellebbezési tanács eljárása során – hivatalból vagy a fellebbe-
zési eljárásban részt vevõ fél kérelmére – bármely kérdést a Bõvített
Fellebbezési Tanács elé terjeszt, ha megítélése szerint e célokból arról
határozni szükséges. Ha a fellebbezési tanács a fél ilyen kérelmét eluta-
sítja, ügydöntõ határozatában ezt külön meg kell indokolnia;

b) az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke a Bõvített Fellebbezési
Tanács elé jogkérdést terjeszthet akkor, ha két fellebbezési tanács egy
adott kérdésben egymástól eltérõ határozatot hozott.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben a felleb-
bezési eljárásban félként részt vevõ felek a Bõvített Fellebbezési Tanács
elõtti eljárásban félként vesznek részt.

(3) A Bõvített Fellebbezési Tanácsnak az (1) bekezdés a) pontjá-
ban említett határozata köti a fellebbezési tanácsot az adott fellebbezést
illetõen.
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112a. cikk

A Bõvített Fellebbezési Tanács általi felülvizsgálatra irányuló kérelem

(1) A fellebbezési eljárásban részt vevõ bármelyik fél, akit a felleb-
bezési tanács határozata hátrányosan érint, a Bõvített Fellebbezési Ta-
nács általi felülvizsgálatra irányuló kérelmet nyújthat be.

(2) A kérelmet csak abból az okból lehet benyújtani, hogy
a) a fellebbezési tanács tagja a határozat meghozatalában a 24. cikk

(1) bekezdésének megsértésével, vagy annak ellenére vett részt, hogy a
24. cikk (4) bekezdése szerinti határozat értelmében ki volt zárva;

b) a fellebbezési tanács határozatának meghozatalában olyan sze-
mély vett részt, akit nem neveztek ki a fellebbezési tanács tagjává;

c) a 113. cikk rendelkezéseit lényegesen megsértették;
d) a fellebbezési eljárás során a Végrehajtási Szabályzatban meg-

határozott más lényeges eljárási hiba történt; vagy
e) a Végrehajtási Szabályzatban meghatározott feltételek alapján

megállapított bûncselekmény befolyásolhatta a határozatot.
(3) A felülvizsgálatra irányuló kérelemnek nincs halasztó hatálya.
(4) A felülvizsgálatra irányuló kérelmet indokolással ellátott nyi-

latkozat formájában kell benyújtani a Végrehajtási Szabályzatnak meg-
felelõen. Ha a kérelem a (2) bekezdés a)–d) pontjain alapul, azt a felleb-
bezési tanács határozatának kézbesítésétõl számított két hónapon belül
kell benyújtani. Ha a kérelem a (2) bekezdés e) pontján alapul, a kérel-
met a bûncselekmény bekövetkezésének megállapításától számított két
hónapon belül kell benyújtani; a kérelem ebben az esetben a fellebbezé-
si tanács határozata kézbesítésének napjától számított öt év elteltét
követõen nem nyújtható be. A kérelem nem tekinthetõ benyújtottnak
mindaddig, amíg az elõírt díjat nem fizetik meg.

(5) A Bõvített Fellebbezési Tanács a felülvizsgálatra irányuló ké-
relmet a Végrehajtási Szabályzatnak megfelelõen megvizsgálja. Ha a
kérelem alapos, a Bõvített Fellebbezési Tanács a határozatot hatályon
kívül helyezi, és – a Végrehajtási Szabályzattal összhangban – a felleb-
bezési tanácsot új eljárásra utasítja.

(6) Aki a megjelölt Szerzõdõ Államban a közzétett európai szaba-
dalmi bejelentés, illetve az európai szabadalom tárgyát képezõ talál-
mányt a fellebbezési tanács határozata és a Bõvített Fellebbezési Tanács
által a felülvizsgálatra irányuló kérelem tárgyában hozott határozatról
szóló értesítésnek az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdeté-
se közötti idõszakban jóhiszemûen hasznosította, vagy annak érdeké-
ben tényleges és komoly elõkészületeket tett, e hasznosítást üzleti
tevékenysége körében vagy ennek gyakorlása érdekében díjtalanul
folytathatja.

HETEDIK RÉSZ

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

AZ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

113. cikk

A meghallgatáshoz való jog és a határozathozatal alapja

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal határozatai csak olyan ténye-
ken és bizonyítékokon alapulhatnak, amelyekkel kapcsolatban az érin-
tett feleknek módjuk volt nyilatkozatot tenni.

(2) Az Európai Szabadalmi Hivatal az európai szabadalmi bejelen-
tést, illetve az európai szabadalmat kizárólag a bejelentõ vagy a szaba-
dalmas által elõterjesztett vagy jóváhagyott szöveg szerint vizsgálhatja,
és arról csak e szöveg alapján határozhat.

114. cikk

Hivatalból történõ vizsgálat

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal az elõtte folyó eljárásban a té-
nyeket hivatalból vizsgálja; vizsgálata nem korlátozódhat csupán a fe-
lek állításaira, bizonyítékaira, érveire, valamint nincs kötve az elõter-
jesztett kérelmekhez sem.

(2) Az Európai Szabadalmi Hivatal figyelmen kívül hagyhatja azo-
kat a tényeket vagy bizonyítékokat, amelyeket az érintett felek nem kel-
lõ idõben terjesztettek elõ.

115. cikk

Harmadik személyek észrevételei

Az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti eljárásban az európai szaba-
dalmi bejelentés közzétételét követõen bármely harmadik személy ész-
revételt nyújthat be – a Végrehajtási Szabályzatnak megfelelõen – a be-
jelentés vagy a szabadalom tárgyát képezõ találmány szabadalmazható-
ságát illetõen. Az észrevételt benyújtó személy az eljárásban nem
ügyfél.

116. cikk

Szóbeli eljárás

(1) Szóbeli eljárást kell lefolytatni az Európai Szabadalmi Hivatal
kezdeményezésére – ha a Hivatal ezt célszerûnek ítéli –, vagy az eljárás-
ban részt vevõ fél kérelmére. Az Európai Szabadalmi Hivatal azonban
elutasíthatja a kérelmet, ha az arra irányul, hogy ugyanazon szervezeti
egység elõtt, azonos felek részvételével, azonos tárgyban újabb szóbeli
eljárást folytassanak le.

(2) Az Átvevõ Iroda elõtt szóbeli eljárásra a bejelentõ kérelme
alapján azonban csak akkor kerülhet sor, ha az Átvevõ Iroda úgy ítéli
meg, hogy ez célszerû, vagy amikor az európai szabadalmi bejelentés
elutasításáról kíván határozni.

(3) Az Átvevõ Iroda, a vizsgálati osztályok és a Jogi Osztály elõtti
szóbeli eljárás nem nyilvános.

(4) A szóbeli eljárás – ideértve a határozat kihirdetését is – a felleb-
bezési tanácsok és a Bõvített Fellebbezési Tanács elõtt az európai sza-
badalmi bejelentés közzétételét követõen, illetve a felszólalási osztá-
lyok elõtt nyilvános, kivéve, ha az eljárást lefolytató szervezeti egység
másként nem határoz arra tekintettel, hogy az eljárás nyilvánossága –
különösen az eljárásban részt vevõ fél számára – súlyos és indokolatlan
hátrányt okozhat.

117. cikk

Bizonyítási eszközök és bizonyítási eljárás

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti eljárásokban különösen a
következõ bizonyítási eszközök megengedettek:

a) a felek meghallgatása;
b) tájékoztatás adására irányuló kérelem;
c) okiratok bemutatása;
d) tanúvallomás;
e) szakértõi vélemény;
f) szemle;
g) eskü alatt tett írásbeli nyilatkozat.
(2) A bizonyítási eljárásra vonatkozó szabályokat a Végrehajtási

Szabályzatban kell megállapítani.
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118. cikk

Az európai szabadalmi bejelentés és az európai
szabadalom egysége

Ha az európai szabadalmi bejelentés vagy az európai szabadalom
jogosultjai az egyes megjelölt Szerzõdõ Államok tekintetében nem azo-
nosak, az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti eljárásban õket közös beje-
lentõknek vagy szabadalmastársaknak kell tekinteni. Ez a bejelentés, il-
letve a szabadalom egységét ezekben az eljárásokban nem érinti; így
különösen a bejelentés, illetve a szabadalom szövege – ha ez az Egyez-
mény eltérõen nem rendelkezik – valamennyi megjelölt Szerzõdõ
Állam tekintetében egységes.

119. cikk

Kézbesítés

Az Európai Szabadalmi Hivatal – a Végrehajtási Szabályzatnak
megfelelõen – kézbesítés útján hivatalból közli a határozatokat, az idé-
zéseket, az értesítéseket és a tájékoztatásokat. Ha ezt rendkívüli körül-
mények indokolják, a kézbesítés a Szerzõdõ Államok központi iparjog-
védelmi hatóságán keresztül is történhet.

120. cikk

Határidõk

A Végrehajtási Szabályzat állapítja meg
a) azokat a határidõket, amelyeket az Európai Szabadalmi Hivatal

elõtti eljárásokban be kell tartani, és amelyeket ez az Egyezmény nem
állapít meg;

b) a határidõk számításának módját, továbbá meghosszabbításuk
feltételeit;

c) az Európai Szabadalmi Hivatal által kitûzhetõ határidõk lehetsé-
ges legrövidebb, illetve leghosszabb idõtartamát.

121. cikk

A bejelentési eljárás folytatása

(1) Ha a bejelentõ az Európai Szabadalmi Hivatallal szemben vala-
mely határidõt elmulaszt, kérheti a bejelentési eljárás folytatását.

(2) Az Európai Szabadalmi Hivatal a Végrehajtási Szabályzatban
meghatározott követelmények teljesülése esetén helyt ad a kérelemnek.
Ellenkezõ esetben a kérelmet elutasítja.

(3) Ha a kérelemnek helyt adnak, a határidõ elmulasztásának jog-
következményeit úgy kell tekinteni, mintha azok nem álltak volna be.

(4) Az eljárás folytatása ki van zárva a 87. cikk (1) bekezdésében, a
108. cikkben és a 112a. cikk (4) bekezdésében említett határidõk tekin-
tetében, valamint az eljárás folytatására irányuló, illetve az igazolási ké-
relemre vonatkozó határidõk tekintetében. A Végrehajtási Szabályzat
más határidõk tekintetében is kizárhatja az eljárás folytatását.

122. cikk

Igazolás

(1) Ha a bejelentõ vagy az európai szabadalom jogosultja annak el-
lenére, hogy az adott körülmények között kellõ gondossággal járt el, az
Európai Szabadalmi Hivatallal szemben valamely határidõt elmulaszt,
és ennek következtében az európai szabadalmi bejelentést, illetve vala-
mely kérelmét elutasítják, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni, az
európai szabadalmat megvonják, vagy a mulasztás egyéb jogvesztésre,

illetve jogorvoslati jogosultság elvesztésére vezet, kérelmére õt jogaiba
vissza kell helyezni.

(2) Az Európai Szabadalmi Hivatal az (1) bekezdésben és a Végre-
hajtási Szabályzatban meghatározott egyéb követelmények teljesülése
esetén helyt ad a kérelemnek. Ellenkezõ esetben a kérelmet elutasítja.

(3) Ha a kérelemnek helyt adnak, a határidõ elmulasztásának jog-
következményeit úgy kell tekinteni, mintha azok nem álltak volna be.

(4) Az igazolás ki van zárva az igazolási kérelemre vonatkozó ha-
táridõ tekintetében. A Végrehajtási Szabályzat más határidõk tekinteté-
ben is kizárhatja az igazolást.

(5) Aki valamelyik megjelölt Szerzõdõ Államban a közzétett euró-
pai szabadalmi bejelentés, illetve az európai szabadalom tárgyát képezõ
találmányt az (1) bekezdésben említett jogvesztés és a jogokba való
visszahelyezésrõl szóló értesítésnek az Európai Szabadalmi Közlöny-
ben való meghirdetése közötti idõszakban jóhiszemûen hasznosította,
vagy annak érdekében tényleges és komoly elõkészületeket tett, e hasz-
nosítást üzleti tevékenysége körében vagy ennek gyakorlása érdekében
díjtalanul folytathatja.

(6) E cikk rendelkezései nem érintik a Szerzõdõ Államoknak azt a
jogát, hogy lehetõvé tegyék az ebben az Egyezményben meghatározott,
az érintett Szerzõdõ Államok hatóságaival szemben betartandó határ-
idõk elmulasztásának igazolását.

123. cikk

Módosítás

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal elõtt folyó eljárásban az euró-
pai szabadalmi bejelentés vagy az európai szabadalom a Végrehajtási
Szabályzatnak megfelelõen módosítható. A bejelentõ számára minden
esetben legalább egy alkalommal lehetõséget kell adni arra, hogy a
bejelentést saját kezdeményezésére módosíthassa.

(2) Az európai szabadalmi bejelentés vagy az európai szabadalom
nem módosítható úgy, hogy az európai szabadalom tárgya bõvebb le-
gyen az eredetileg benyújtott bejelentés tartalmánál.

(3) Az európai szabadalom nem módosítható úgy, hogy ez az általa
biztosított oltalmat kiterjessze.

124. cikk

A technika állásával kapcsolatos tájékoztatás

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal – a Végrehajtási Szabályzatnak
megfelelõen – felhívhatja a bejelentõt, hogy adjon tájékoztatást a tech-
nikának a nemzeti vagy a regionális szabadalmi eljárásban figyelembe
vett állásáról az európai szabadalmi bejelentés tárgyát képezõ találmány
tekintetében.

(2) Ha a bejelentõ az (1) bekezdés szerinti felhívásra kellõ idõben
nem válaszol, az európai szabadalmi bejelentést visszavontnak kell
tekinteni.

125. cikk

Általános alapelvek alkalmazása

Ha ez az Egyezmény valamely kérdésben nem tartalmaz eljárási
rendelkezéseket, az Európai Szabadalmi Hivatal a Szerzõdõ Államok-
ban általánosan elismert eljárásjogi elveket veszi figyelembe.
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126. cikk

A díjakkal kapcsolatos követelések elévülése

(törölve)

II. Fejezet

A NYILVÁNOSSÁG ÉS A HATÓSÁGOK TÁJÉKOZTATÁSA

127. cikk

Az európai szabadalmi nyilvántartás

Az Európai Szabadalmi Hivatal európai szabadalmi nyilvántartást
vezet, amelybe be kell jegyezni a Végrehajtási Szabályzatban meghatá-
rozott adatokat. Az európai szabadalmi bejelentés közzétételéig az eu-
rópai szabadalmi nyilvántartásba nem tehetõ bejegyzés. Az európai
szabadalmi nyilvántartást bárki megtekintheti.

128. cikk

Az iratokba való betekintés

(1) Az európai szabadalmi bejelentés közzétételéig a bejelentés ira-
tai csak a bejelentõ hozzájárulásával tekinthetõk meg.

(2) Aki igazolja, hogy a bejelentõ vele szemben az európai szaba-
dalmi bejelentésbõl eredõ jogaira hivatkozott, a bejelentés közzétételét
megelõzõen is megtekintheti – a bejelentõ hozzájárulása nélkül is – a
bejelentés iratait.

(3) A megosztással keletkezõ európai bejelentés, valamint a 61.
cikk (1) bekezdése alapján tett új európai szabadalmi bejelentés közzé-
tételét követõen, a korábbi bejelentés közzétételét megelõzõen is bárki
megtekintheti – az érintett bejelentõ hozzájárulása nélkül is – a korábbi
bejelentés iratait.

(4) Az európai szabadalmi bejelentés közzétételét követõen a beje-
lentés, illetve az annak alapján megadott európai szabadalom iratai – a
Végrehajtási Szabályzatban megállapított korlátozásokkal – kérelemre
megtekinthetõk.

(5) Az Európai Szabadalmi Hivatal az európai szabadalmi bejelen-
tés közzétételét megelõzõen is közölheti harmadik személyekkel, illet-
ve közzéteheti a Végrehajtási Szabályzatban meghatározott adatokat.

129. cikk

Idõszaki kiadványok

Az Európai Szabadalmi Hivatal rendszeres idõközönként kiadja
a) az Európai Szabadalmi Közlönyt, amely tartalmazza mindazo-

kat az adatokat, amelyek meghirdetését ez az Egyezmény, a Végrehaj-
tási Szabályzat vagy az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke elõírja;

b) a Hivatalos Lapot, amely tartalmazza az Európai Szabadalmi
Hivatal elnökének közleményeit és általános jellegû tájékoztatásait, to-
vábbá az erre az Egyezményre és az annak alkalmazására vonatkozó
egyéb információkat.

130. cikk

Kölcsönös tájékoztatás

(1) Ha ez az Egyezmény vagy a nemzeti jogszabályok eltérõen nem
rendelkeznek, az Európai Szabadalmi Hivatal és a Szerzõdõ Állam köz-
ponti iparjogvédelmi hatósága kérelemre kölcsönösen közli egymással

az európai vagy nemzeti szabadalmi bejelentésekre és szabadalmakra,
valamint az ezekkel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó hasznos infor-
mációkat.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a kölcsönös
tájékoztatás olyan együttmûködési megállapodáson alapul, amely az
Európai Szabadalmi Hivatal és a következõk között jött létre:

a) egyéb államok központi iparjogvédelmi hatóságai;
b) szabadalmak megadására felhatalmazott kormányközi szer-

vezet;
c) bármely egyéb szervezet.
(3) Az (1) bekezdés, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti

közlésekre a 128. cikkben foglalt korlátozások nem vonatkoznak. A (2)
bekezdés c) pontja szerinti közlés esetében e korlátozások alól az Igaz-
gatótanács felmentést adhat, feltéve, hogy az érintett szervezet a közölt
adatokat az európai szabadalmi bejelentés közzétételéig bizalmasan
kezeli.

131. cikk

Igazgatási és jogi együttmûködés

(1) Ha ez az Egyezmény vagy a nemzeti jogszabályok eltérõen nem
rendelkeznek, az Európai Szabadalmi Hivatal és a Szerzõdõ Államok
bíróságai vagy hatóságai kérelemre segítséget nyújtanak egymásnak tá-
jékoztatás megadásával vagy iratbetekintés lehetõvé tételével. Ha az
Európai Szabadalmi Hivatal az iratok megtekintését bíróság, ügyészség
vagy központi iparjogvédelmi hatóság számára teszi lehetõvé, az iratok
megtekintésére a 128. cikkben foglalt korlátozások nem vonatkoznak.

(2) Az Európai Szabadalmi Hivatal kérelmére a Szerzõdõ Államok
bíróságai vagy más illetékes hatóságai a Hivatal nevében – saját hatás-
körük keretei között – vizsgálatokat folytatnak, vagy egyéb jogi intéz-
kedéseket foganatosítanak.

132. cikk

Kiadványok cseréje

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal és a Szerzõdõ Államok köz-
ponti iparjogvédelmi hatóságai kérelemre ingyenesen megküldik egy-
másnak – saját felhasználásra – kiadványaik egy vagy több példányát.

(2) Az Európai Szabadalmi Hivatal a kiadványok cseréjérõl vagy
megküldésérõl megállapodásokat köthet.

III. Fejezet

KÉPVISELET

133. cikk

A képviselet általános elvei

(1) A (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel senki nem köte-
lezhetõ arra, hogy az ebben az Egyezményben szabályozott eljárások-
ban képviseletére hivatásos képviselõt bízzon meg.

(2) Az a természetes vagy jogi személy, akinek lakóhelye, illetve
amelynek üzleti tevékenysége fõ helye nem valamelyik Szerzõdõ Ál-
lamban van, az ebben az Egyezményben megállapított valamennyi eljá-
rásban – az európai szabadalmi bejelentés benyújtását kivéve – hivatá-
sos képviselõt köteles képviseletével megbízni, és e képviselõ útján kö-
teles eljárni; a Végrehajtási Szabályzat egyéb kivételeket is megálla-
píthat.
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(3) Azt a természetes vagy jogi személyt, akinek lakóhelye, illetve
amelynek üzleti tevékenysége fõ helye valamelyik Szerzõdõ Államban
van, az ebben az Egyezményben szabályozott eljárásokban olyan
alkalmazottja is képviselheti, aki nem szükségképpen hivatásos
képviselõ, azonban a Végrehajtási Szabályzat elõírásainak megfelelõ
képviseleti meghatalmazással rendelkezik. A Végrehajtási Szabályzat
rendelkezhet arról, hogy a jogi személy alkalmazottja képviselhet-e, és
ha igen, milyen feltételekkel, más, a Szerzõdõ Államok valamelyikében
székhellyel rendelkezõ olyan jogi személyt is, amely az adott jogi sze-
méllyel gazdasági kapcsolatban áll.

(4) A Végrehajtási Szabályzat különleges rendelkezéseket állapít-
hat meg a közösen eljáró felek közös képviseletét illetõen.

134. cikk

Az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti képviselet

(1) Az ebben az Egyezményben szabályozott eljárásokban a termé-
szetes vagy jogi személy képviseletét csak olyan hivatásos képviselõ
láthatja el, akinek neve szerepel az Európai Szabadalmi Hivatal e célból
vezetett jegyzékében.

(2) Bármely természetes személy felvehetõ a hivatásos képviselõk
jegyzékébe, feltéve, hogy

a) valamelyik Szerzõdõ Állam állampolgára,
b) tevékenysége gyakorlásának vagy alkalmazásának helye vala-

melyik Szerzõdõ Államban található, és
c) sikeres európai képesítõ vizsgát tett.
(3) A Szerzõdõ Állam csatlakozása hatályossá válásának napjától

számított egyéves határidõn belül az a természetes személy is kérheti a
jegyzékbe történõ felvételét, aki

a) valamelyik Szerzõdõ Állam állampolgára,
b) tevékenysége gyakorlásának vagy alkalmazásának helye az

Egyezményhez csatlakozott államban található, és
c) szabadalmi ügyekben az adott állam központi iparjogvédelmi

hatósága elõtt természetes vagy jogi személyek képviselõjeként eljár-
hat. Ha az ilyen jogosultság különleges szakmai képesítéshez nem kö-
tött, e személynek legalább öt évig rendszeres képviseleti tevékenysé-
get kell folytatnia az adott államban.

(4) A jegyzékbe történõ felvétel kérelemre történik, amelyhez csa-
tolni kell a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesü-
lését igazoló okiratokat.

(5) A hivatásos képviselõk jegyzékében szereplõ személyek az eb-
ben az Egyezményben megállapított valamennyi eljárásban eljárhatnak.

(6) A jegyzékben szereplõ személy jogosult hivatásos képviseleti
tevékenységének ellátása céljából letelepedni bármelyik olyan Szerzõ-
dõ Államban, amelyben az ebben az Egyezményben szabályozott eljá-
rásokra sor kerülhet, figyelembe véve az ehhez az Egyezményhez csa-
tolt, központosításról szóló jegyzõkönyv rendelkezéseit. E jogosultsá-
got az adott állam hatóságai csak esetileg, a közrend és a közbiztonság
védelmére elfogadott jogszabályok alkalmazásával vonhatják meg. Mi-
elõtt ilyen intézkedést hoznának, véleményt kell kérniük az Európai
Szabadalmi Hivatal elnökétõl.

(7) Az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke felmentést adhat
a) a (2) bekezdés a) vagy a (3) bekezdés a) pontja szerinti követel-

mény teljesítése alól, kivételes esetben;
b) a (3) bekezdés c) pontjának második mondata szerinti követel-

mény teljesítése alól, ha a kérelmezõ bizonyítja, hogy az elõírt képesí-
tést egyéb úton megszerezte.

(8) Az ebben az Egyezményben megállapított eljárásokban hivatá-
sos képviseletet a hivatásos képviselõvel azonos módon olyan ügyvéd is
elláthat, aki képesítését valamelyik Szerzõdõ Államban szerezte, és
székhelye ebben az államban van, feltéve, hogy az adott államban sza-
badalmi ügyekben hivatásos képviselõként eljárhat. A (6) bekezdés
rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.

134a. cikk

Az Európai Szabadalmi Hivatal elõtt eljáró
Hivatásos Képviselõk Intézete

(1) Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik a következõkre vonat-
kozó rendelkezések elfogadása és módosítása:

a) az Európai Szabadalmi Hivatal elõtt eljáró Hivatásos Képvise-
lõk Intézete (a továbbiakban: Intézet);

b) az európai képesítõ vizsgára bocsátáshoz szükséges képesítési és
gyakorlati követelmények, valamint a vizsgázás rendje;

c) a hivatásos képviselõk felett az Intézet vagy az Európai Szaba-
dalmi Hivatal által gyakorolt fegyelmi jogkör;

d) a hivatásos képviselõt terhelõ titoktartási kötelezettség, valamint
a hivatásos képviselõ és ügyfele, illetve bármely más személy közötti
közlések mentesülése az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti eljárás
során történõ nyilvánosságra hozatal alól.

(2) Az, akit a hivatásos képviselõknek a 134. cikk (1) bekezdésé-
ben említett jegyzékébe felvettek, az Intézet tagjává válik.

NYOLCADIK RÉSZ

A NEMZETI JOGRA GYAKOROLT HATÁSOK

I. Fejezet

NEMZETI BEJELENTÉSSÉ VALÓ ÁTALAKÍTÁS

135. cikk

Az átalakítás iránti kérelem

(1) A megjelölt Szerzõdõ Állam központi iparjogvédelmi hatósága
a nemzeti szabadalom megadására irányuló eljárást az európai szaba-
dalmi bejelentés bejelentõjének vagy az európai szabadalom jogosultjá-
nak kérelmére, a következõ esetekben folytatja le:

a) ha az európai szabadalmi bejelentést a 77. cikk (3) bekezdése ér-
telmében visszavontnak kell tekinteni;

b) mindazokban a nemzeti jog által elõírt egyéb esetekben, ame-
lyekben ezen Egyezmény alapján az európai szabadalmi bejelentést el-
utasították, visszavonták, vagy azt visszavontnak kellett tekinteni, vagy
az európai szabadalmat megvonták.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett esetben az átalakítás irán-
ti kérelmet ahhoz a központi iparjogvédelmi hatósághoz kell benyújta-
ni, amelynél az európai szabadalmi bejelentést benyújtották. E hatóság
– a nemzetbiztonságra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével –
a kérelmet közvetlenül továbbítja a kérelemben megjelölt Szerzõdõ
Államok központi iparjogvédelmi hatóságaihoz.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett esetekben az átalakítás
iránti kérelmet az Európai Szabadalmi Hivatalhoz kell benyújtani a
Végrehajtási Szabályzatnak megfelelõen. A kérelem nem tekinthetõ be-
nyújtottnak mindaddig, amíg az átalakítás díját nem fizetik meg. Az Eu-
rópai Szabadalmi Hivatal a kérelmet az abban megjelölt Szerzõdõ
Államok központi iparjogvédelmi hatóságaihoz továbbítja.

(4) Ha az átalakítás iránti kérelmet kellõ idõben nem nyújtják be, az
európai szabadalmi bejelentés 66. cikkben említett hatálya megszûnik.

136. cikk

A kérelem benyújtása és továbbítása

(törölve)
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137. cikk

Az átalakítás alaki követelményei

(1) A 135. cikk (2) vagy (3) bekezdése alapján továbbított európai
szabadalmi bejelentést nem lehet alávetni a nemzeti jog olyan alaki kö-
vetelményeinek, amelyek az ebben az Egyezményben elõírtakhoz ké-
pest eltérõek vagy azokat meghaladják.

(2) Az a központi iparjogvédelmi hatóság, amelyhez a bejelentést
továbbították, elõírhatja a bejelentõ számára, hogy nem kevesebb, mint
két hónapon belül

a) fizesse meg a nemzeti bejelentési díjat, és
b) nyújtsa be az érintett állam hivatalos nyelveinek egyikén az eu-

rópai szabadalmi bejelentés eredeti szövegének és – ha van ilyen – az
Európai Szabadalmi Hivatal elõtti eljárásban módosított azon szövegé-
nek a fordítását, amelynek alapján a bejelentõ a nemzeti eljárás lefoly-
tatását kívánja.

II. Fejezet

MEGSEMMISÍTÉS ÉS KORÁBBI JOGOK

138. cikk

Az európai szabadalom megsemmisítése

(1) A 139. cikkben meghatározott kivételekkel az európai szabada-
lom a Szerzõdõ Állam területére kiterjedõ hatállyal csak a következõ
okok alapján semmisíthetõ meg:

a) az európai szabadalom tárgya az 52–57. cikkek értelmében nem
szabadalmazható;

b) az európai szabadalom a találmányt nem tárja fel olyan kellõen
egyértelmûen és teljes körûen, hogy azt szakember meg tudja valósí-
tani;

c) az európai szabadalom tárgya bõvebb az eredetileg benyújtott
bejelentés tartalmánál, illetve – a megosztással keletkezõ vagy a 61.
cikkel összhangban benyújtott új bejelentés esetén – a korábbi bejelen-
tés eredetileg benyújtott tartalmánál;

d) az európai szabadalom oltalmi körét bõvítették; vagy
e) az európai szabadalomra olyan személy szerzett jogosultságot,

akit az a 60. cikk (1) bekezdése alapján nem illet meg.
(2) Ha a megsemmisítés alapjául szolgáló ok csak az európai sza-

badalom egy része tekintetében áll fenn, a szabadalmat az igénypontok
megfelelõ módosításával korlátozni kell, és részben kell megsemmi-
síteni.

(3) Az európai szabadalom érvényessége tárgyában az illetékes bí-
róság, illetve hatóság elõtt folyó eljárásban a szabadalmas az igénypon-
tok módosításával a szabadalmat korlátozhatja. Az eljárásban az így
korlátozott szabadalmat kell alapul venni.

139. cikk

Korábbi vagy azonos napon keletkezõ jogok

(1) Az európai szabadalmi bejelentés és az európai szabadalom a
nemzeti szabadalmi bejelentések és a nemzeti szabadalmak tekinteté-
ben mindegyik megjelölt Szerzõdõ Államban ugyanolyan korábbi jogo-
kat keletkeztet, mint egy nemzeti szabadalmi bejelentés és egy nemzeti
szabadalom.

(2) A megjelölt Szerzõdõ Államra kiterjedõ hatályú európai szaba-
dalmak tekintetében a nemzeti szabadalmi bejelentések és a nemzeti
szabadalmak abban a Szerzõdõ Államban ugyanolyan korábbi jogokat
keletkeztetnek, mintha az európai szabadalom nemzeti szabadalom
volna.

(3) A Szerzõdõ Államok rendelkezhetnek arról, hogy párhuzamos
oltalomban részesíthetõ-e, és ha igen, milyen feltételekkel az olyan ta-
lálmány, amelyet azonos bejelentési napon, illetve elsõbbségi igény ér-
vényesítése esetén azonos elsõbbségi napra hivatkozással mind az euró-
pai szabadalmi bejelentésben vagy szabadalomban, mind pedig a nem-
zeti szabadalmi bejelentésben vagy szabadalomban feltártak.

III. Fejezet

EGYÉB HATÁSOK

140. cikk

Nemzeti használati minták és hasznossági bizonylatok

A 66., a 124., a 135., a 137. és a 139. cikket alkalmazni kell a hasz-
nálati mintákra, a hasznossági bizonylatokra, valamint az ezekre vonat-
kozó bejelentésekre azokban a Szerzõdõ Államokban, amelyek joga
ilyen mintákról vagy bizonylatokról rendelkezik.

141. cikk

Az európai szabadalom fenntartási díjai

(1) Az európai szabadalommal kapcsolatban fenntartási díj csak a
86. cikk (2) bekezdésében említett évet követõ évekre állapítható meg.

(2) Az európai szabadalom megadásáról szóló értesítésnek az Eu-
rópai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetését követõ két hónapon
belül esedékessé váló fenntartási díjat akkor kell joghatályosan megfi-
zetettnek tekinteni, ha azt ezen az idõszakon belül megfizették. A
nemzeti jog által elõírt pótdíj nem szabható ki.

KILENCEDIK RÉSZ

KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK

142. cikk

Egységes szabadalmak

(1) Ha a Szerzõdõ Államok valamely csoportja különmegállapo-
dásban úgy rendelkezik, hogy a területükre kiterjedõ hatállyal megadott
európai szabadalom egységes jellegû, elõírhatja, hogy európai szabada-
lom csak az összes ilyen állam területére kiterjedõ hatállyal, egységesen
adható.

(2) Ha a Szerzõdõ Államok valamely csoportja élt az (1) bekezdés-
ben adott felhatalmazással, ennek a résznek a rendelkezéseit kell alkal-
mazni.

143. cikk

Az Európai Szabadalmi Hivatal különleges szervezeti egységei

(1) A Szerzõdõ Államok csoportja az Európai Szabadalmi Hivatalt
további feladatokkal bízhatja meg.

(2) A további feladatok ellátása érdekében az Európai Szabadalmi
Hivatalon belül a csoporthoz tartozó Szerzõdõ Államok számára külön-
leges szervezeti egységek hozhatók létre. E különleges szervezeti egy-
ségeket az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke irányítja; a 10. cikk (2)
és (3) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.
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144. cikk

Képviselet a különleges szervezeti egységek elõtt

A Szerzõdõ Államok csoportja a 143. cikk (2) bekezdésében emlí-
tett szervezeti egységek elõtt eljáró felek képviseletére különleges ren-
delkezéseket állapíthat meg.

145. cikk

Az Igazgatótanács albizottsága

(1) A Szerzõdõ Államok csoportja a 143. cikk (2) bekezdése alap-
ján létrehozott különleges szervezeti egységek tevékenységének fel-
ügyelete céljából az Igazgatótanács albizottságát hozhatja létre; az Eu-
rópai Szabadalmi Hivatal az albizottság rendelkezésére bocsátja a fel-
adatai ellátásához szükséges személyzetet, irodákat és felszerelést. Az
Európai Szabadalmi Hivatal elnöke a különleges szervezeti egységek
tevékenységéért az Igazgatótanács albizottságának tartozik felelõs-
séggel.

(2) Az albizottság összetételét, hatáskörét és feladatait a Szerzõdõ
Államok csoportja határozza meg.

146. cikk

A különleges feladatok ellátásához szükséges költségek fedezete

Ha az Európai Szabadalmi Hivatalt a 143. cikk értelmében további
feladatokkal bízták meg, a Hivatalnak az e feladatok ellátásával kapcso-
latban felmerült költségeit a Szerzõdõ Államok csoportja fedezi. Ha e
további feladatok ellátására az Európai Szabadalmi Hivatalon belül kü-
lönleges szervezeti egységeket hoztak létre, az ezekkel a szervezeti egy-
ségekkel összefüggésben felmerülõ – személyzettel, irodákkal és fel-
szereléssel kapcsolatos – kiadásokat a csoport fedezi. A 39. cikk (3) és
(4) bekezdését, valamint a 41. és a 47. cikket megfelelõen alkalmazni
kell.

147. cikk

Az egységes szabadalmak fenntartási díjaival
kapcsolatos befizetések

Ha a Szerzõdõ Államok csoportja az európai szabadalmak tekinte-
tében egységes fenntartási díjakat állapított meg, a 39. cikk (1) bekezdé-
sében említett részarányt az egységes díjakat alapul véve kell kiszámol-
ni; a 39. cikk (1) bekezdésében említett minimális összeg az egységes
szabadalomra vonatkozik. A 39. cikk (3) és (4) bekezdését megfelelõen
alkalmazni kell.

148. cikk

Az európai szabadalmi bejelentés mint a vagyoni
forgalom tárgya

(1) A 74. cikket alkalmazni kell, kivéve, ha a Szerzõdõ Államok
csoportja eltérõen rendelkezett.

(2) A Szerzõdõ Államok csoportja elõírhatja, hogy az ezeket a
Szerzõdõ Államokat megjelölõ európai szabadalmi bejelentés átruházá-
sára, megterhelésére és végrehajtás alá vonására csak a Szerzõdõ Álla-
mok csoportjának egésze tekintetében, a különmegállapodás rendelke-
zéseinek megfelelõen kerülhet sor.

149. cikk

Együttes megjelölés

(1) A Szerzõdõ Államok csoportja elõírhatja, hogy ezeknek az álla-
moknak a megjelölése csak együttesen történhet, és az olyan megjelö-
lést, amely csak a csoporthoz tartozó egyik vagy néhány ilyen államra
vonatkozik, a csoporthoz tartozó valamennyi állam megjelölésének kell
tekinteni.

(2) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal a 153. cikk (1) bekezdése
alapján megjelölt hivatalként jár el, az (1) bekezdést kell alkalmazni, ha
a bejelentõ a nemzetközi bejelentésben utal arra, hogy a csoporthoz tar-
tozó egy vagy több megjelölt államra kiterjedõ hatályú európai szaba-
dalmat igényel. Ugyanígy kell eljárni, ha a bejelentõ a nemzetközi beje-
lentésben a csoporthoz tartozó olyan Szerzõdõ Államot jelöl meg,
amelynek nemzeti joga szerint az adott állam megjelölése következ-
tében a bejelentést európai szabadalmi bejelentésnek kell tekinteni.

149a. cikk

Szerzõdõ Államok közötti egyéb megállapodások

(1) Ebben az Egyezményben semmi sem értelmezhetõ úgy, hogy
az korlátozná az egyes Szerzõdõ Államok vagy akár mindegyikük jogát
arra, hogy az európai szabadalmi bejelentéseket vagy az európai szaba-
dalmakat érintõ, az Egyezmény értelmében a nemzeti jog hatálya alá
tartozó tárgyban egymással különmegállapodást kössenek, így külö-
nösen

a) megállapodást az abban részes Szerzõdõ Államok számára kö-
zös európai szabadalmi bíróság létrehozásáról;

b) megállapodást az abban részes Szerzõdõ Államok számára kö-
zös intézmény létrehozásáról, amely – a nemzeti bíróságok és bíróság-
hoz hasonló testületek kérésére – véleményt ad európai, illetve harmo-
nizált nemzeti szabadalmi jogi kérdésekben;

c) megállapodást, amelynek értelmében az abban részes Szerzõdõ
Államok teljes mértékben vagy részben lemondanak az európai szaba-
dalom 65. cikk szerinti fordításáról;

d) megállapodást, amelynek értelmében az abban részes Szerzõdõ
Államok arról rendelkeznek, hogy az európai szabadalomnak a
65. cikkben elõírt fordítása benyújtható-e az Európai Szabadalmi Hiva-
talhoz, illetve az Európai Szabadalmi Hivatal azt közzéteheti-e.

(2) Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik, hogy határozzon arról,
hogy

a) a fellebbezési tanácsok vagy a Bõvített Fellebbezési Tanács tag-
jai mûködhetnek-e az európai szabadalmi bíróságon vagy a közös intéz-
ményben, és részt vehetnek-e az e bíróság vagy intézmény elõtti eljárás-
ban a vonatkozó megállapodásnak megfelelõen;

b) az Európai Szabadalmi Hivatal a közös intézmény rendelkezésé-
re bocsássa-e a feladatai ellátásához szükséges személyzetet, irodákat
és felszerelést, továbbá, hogy az intézménnyel kapcsolatban felmerülõ
kiadásokat a Szervezet teljes mértékben vagy részben fedezze-e.

TIZEDIK RÉSZ

NEMZETKÖZI BEJELENTÉS A SZABADALMI
EGYÜTTMÛKÖDÉSI SZERZÕDÉS

ALAPJÁN – EURO-PCT BEJELENTÉSEK

150. cikk

A Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés alkalmazása

(1) Az 1970. június 19-én kelt Szabadalmi Együttmûködési Szer-
zõdést (a továbbiakban: PCT) e rész rendelkezéseivel összhangban kell
alkalmazni.
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(2) A PCT alapján benyújtott nemzetközi bejelentések az Európai
Szabadalmi Hivatal elõtti eljárások tárgyát képezhetik. Az ilyen eljárá-
sokban a PCT és Végrehajtási Szabályzata rendelkezéseit ennek az
Egyezménynek a rendelkezéseivel kiegészítve kell alkalmazni. Eltérés
esetén a PCT és Végrehajtási Szabályzata rendelkezései az irányadók.

151. cikk

Az Európai Szabadalmi Hivatal mint átvevõ hivatal

Az Európai Szabadalmi Hivatal a PCT értelmében átvevõ hivatal-
ként jár el a Végrehajtási Szabályzattal összhangban. A 75. cikk (2) be-
kezdésének rendelkezéseit alkalmazni kell.

152. cikk

Az Európai Szabadalmi Hivatal mint nemzetközi kutatási szerv,
illetve nemzetközi elõvizsgálati szerv

Az Európai Szabadalmi Hivatal – a Szervezet és a Szellemi Tulaj-
don Világszervezetének Nemzetközi Irodája között létrejött megállapo-
dás szerint – a PCT értelmében nemzetközi kutatási szervként és nem-
zetközi elõvizsgálati szervként jár el, ha a bejelentõ lakóhelye, illetve
székhelye az ebben az Egyezményben részes Szerzõdõ Államban van,
vagy a bejelentõ az ebben az Egyezményben részes Szerzõdõ Állam ál-
lampolgára. A megállapodás elõírhatja, hogy az Európai Szabadalmi
Hivatal más bejelentõk tekintetében is eljárhat.

153. cikk

Az Európai Szabadalmi Hivatal mint megjelölt
vagy kiválasztott hivatal

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal
a) megjelölt hivatalként jár el az ebben az Egyezményben részes

olyan Szerzõdõ Állam esetében, amelynek tekintetében a PCT hatályos,
amelyet a nemzetközi bejelentésben megjelöltek, és amelyre kiterjedõ-
en a bejelentõ európai szabadalmat igényel; és

b) kiválasztott hivatalként jár el, ha a bejelentõ az a) pont szerint
megjelölt államot választotta ki.

(2) Azt a nemzetközi bejelentést, amelynek tekintetében az Euró-
pai Szabadalmi Hivatal megjelölt vagy kiválasztott hivatalként jár el, és
amelynek nemzetközi bejelentési napját elismerték, azonos hatályúnak
kell tekinteni egy szabályos európai bejelentéssel (euro-PCT bejelen-
tés).

(3) Az euro-PCT bejelentésnek az Európai Szabadalmi Hivatal hi-
vatalos nyelveinek egyikén történõ nemzetközi közzététele az európai
szabadalmi bejelentés közzétételét helyettesíti, és azt meg kell hirdetni
az Európai Szabadalmi Közlönyben.

(4) Ha az euro-PCT bejelentést más nyelven tették közzé, fordítást
kell benyújtani a hivatalos nyelvek egyikén az Európai Szabadalmi Hi-
vatalhoz, amely azt közzéteszi. A 67. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti
ideiglenes oltalom – a 67. cikk (3) bekezdésében szabályozott eset
kivételével – e közzététellel keletkezik.

(5) Az euro-PCT bejelentést európai szabadalmi bejelentésnek kell
tekinteni, és tartalmát az 54. cikk (3) bekezdése értelmében a technika
állásához tartozónak kell tekinteni, ha a (3), illetve a (4) bekezdésben,
valamint a Végrehajtási Szabályzatban elõírt feltételek teljesülnek.

(6) Az euro-PCT bejelentés tekintetében készített nemzetközi ku-
tatási jelentés vagy az azt helyettesítõ nyilatkozat, illetve ezek nemzet-
közi közzététele az európai kutatási jelentést, illetve az annak közzété-
telérõl szóló értesítésnek az Európai Szabadalmi Közlönyben való meg-
hirdetését helyettesíti.

(7) Kiegészítõ európai kutatási jelentést kell készíteni az (5) bekez-
dés szerinti valamennyi euro-PCT bejelentés tekintetében. Az Igazgató-
tanács határozhat arról, hogy nem követel meg kiegészítõ kutatási
jelentést, vagy csökkenti a kutatási díjat.

154. cikk

Az Európai Szabadalmi Hivatal mint nemzetközi kutatási szerv

(törölve)

155. cikk

Az Európai Szabadalmi Hivatal mint nemzetközi
elõvizsgálati szerv

(törölve)

156. cikk

Az Európai Szabadalmi Hivatal mint kiválasztott hivatal

(törölve)

157. cikk

Nemzetközi kutatási jelentés

(törölve)

158. cikk

A nemzetközi bejelentés közzététele és továbbítása az
Európai Szabadalmi Hivatalhoz

(törölve)

TIZENEGYEDIK RÉSZ

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

(törölve)

TIZENKETTEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

164. cikk

A Végrehajtási Szabályzat és a jegyzõkönyvek

(1) A Végrehajtási Szabályzat, a határozatok elismerésérõl szóló
jegyzõkönyv, a kiváltságokról és mentességekrõl szóló jegyzõkönyv, a
központosításról szóló jegyzõkönyv, a 69. cikk értelmezésérõl szóló
jegyzõkönyv, valamint a személyi állományról szóló jegyzõkönyv
ennek az Egyezménynek a szerves részét képezi.

(2) Ezen Egyezmény és a Végrehajtási Szabályzat rendelkezései
közötti eltérés esetén az Egyezmény rendelkezései az irányadók.
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165. cikk

Aláírás – Megerõsítés

(1) Ez az Egyezmény 1974. április 5-ig áll nyitva aláírásra azon ál-
lamok számára, amelyek részt vettek a szabadalmak megadására vonat-
kozó európai rendszer létrehozását célzó kormányközi konferencián,
vagy e konferencia megtartásáról értesítést kaptak, és a részvételt
számukra felajánlották.

(2) Ezt az Egyezményt meg kell erõsíteni; a megerõsítésrõl szóló
okmányt a Német Szövetségi Köztársaság kormányánál kell letétbe
helyezni.

166. cikk

Csatlakozás

(1) Ez az Egyezmény csatlakozásra nyitva áll
a) a 165. cikk (1) bekezdésében említett államok számára;
b) az Igazgatótanács meghívása folytán bármelyik európai állam

számára.
(2) Bármelyik állam, amely az Egyezményben részes volt, és ez a

172. cikk (4) bekezdésének alkalmazása következtében megszûnt, csat-
lakozás útján újból az Egyezmény részesévé válhat.

(3) A csatlakozásról szóló okiratot a Német Szövetségi Köztársa-
ság kormányánál kell letétbe helyezni.

167. cikk

Fenntartások

(törölve)

168. cikk

Területi hatály

(1) A megerõsítõ vagy a csatlakozási okiratban bármelyik Szerzõ-
dõ Állam tehet olyan nyilatkozatot, vagy ezt követõen a Német Szövet-
ségi Köztársaság kormányát írásban értesítheti arról, hogy ezt az Egyez-
ményt egy vagy több olyan területen is alkalmazni kell, amelynek kül-
kapcsolataiért õ felel. Az ilyen Szerzõdõ Állam területére kiterjedõ ha-
tállyal megadott európai szabadalom hatálya kiterjed azokra a terüle-
tekre is, amelyekre a nyilatkozat hatályossá vált.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett nyilatkozatot a megerõsítõ vagy
a csatlakozási okiratban tették, a nyilatkozat ugyanazon a napon válik
hatályossá, mint amelyen a megerõsítés vagy a csatlakozás; ha a nyilat-
kozatot a megerõsítõ vagy a csatlakozási okirat letétbe helyezését köve-
tõ értesítés formájában tették, az az értesítésnek a Német Szövetségi
Köztársaság kormányához történõ beérkezése napjától számított hat
hónap elteltével válik hatályossá.

(3) Bármelyik Szerzõdõ Állam bármikor nyilatkozhat úgy, hogy az
Egyezmény a továbbiakban nem alkalmazható azokon a területeken, il-
letve egyes területeken, amelyek tekintetében az (1) bekezdés szerinti
nyilatkozatot tette. E nyilatkozat az arról szóló értesítésnek a Német
Szövetségi Köztársaság kormányához történõ beérkezése napjától
számított egy év elteltével válik hatályossá.

169. cikk

Hatálybalépés

(1) Ez az Egyezmény hat olyan állam megerõsítõ, illetve csatlako-
zási okirata közül az utolsó letétbe helyezését követõ három hónap el-

teltével lép hatályba, amelyek területén az 1970-ben benyújtott összes
szabadalmi bejelentés száma az összes ilyen államban elérte legalább a
180 000-t.

(2) Az ezen Egyezmény hatálybalépését követõ megerõsítés vagy
csatlakozás a megerõsítõ vagy a csatlakozási okirat letétbe helyezését
követõ harmadik hónap elsõ napján válik hatályossá.

170. cikk

Kezdeti hozzájárulás

(1) Valamennyi államnak, amely ezt az Egyezményt annak hatály-
balépését követõen erõsíti meg, vagy ahhoz annak hatálybalépését kö-
vetõen csatlakozik, vissza nem térítendõ kezdeti hozzájárulást kell
fizetnie a Szervezetnek.

(2) A kezdeti hozzájárulás összege annak az összegnek az 5%-a,
amelyet az adott állam esetében a megerõsítés vagy a csatlakozás ha-
tálybalépése napjának alapulvételével a 40. cikk (3) és (4) bekezdése
alapján kiszámított százalékos aránynak megfelelõen a többi Szerzõdõ
Állam esetében az említett idõpontot megelõzõ beszámolási idõszakok-
ban esedékessé vált rendkívüli pénzügyi hozzájárulások összegére
alkalmazva kell megállapítani.

(3) Ha rendkívüli pénzügyi hozzájárulást a (2) bekezdésben emlí-
tett idõpontot közvetlenül megelõzõ beszámolási idõszakban nem kel-
lett fizetni, a (2) bekezdésben említett százalékos aránynak azt a száza-
lékos arányt kell tekinteni, amelyet az adott állam esetében az utolsó
olyan évre kellett volna alkalmazni, amelyben rendkívüli pénzügyi
hozzájárulásokat kellett fizetni.

171. cikk

Az Egyezmény idõbeli hatálya

Ez az Egyezmény határozatlan idõre jön létre.

172. cikk

Felülvizsgálat

(1) Ezt az Egyezményt a Szerzõdõ Államok konferenciája felül-
vizsgálhatja.

(2) A konferenciát az Igazgatótanács készíti elõ, és hívja össze. A
konferencia akkor határozatképes, ha azon legalább a Szerzõdõ Álla-
mok háromnegyede képviselteti magát. A felülvizsgált szöveg elfoga-
dásához a konferencián képviselt és szavazó Szerzõdõ Államok három-
negyedének szavazata szükséges. A tartózkodás szavazatként nem
vehetõ figyelembe.

(3) A felülvizsgált szöveg a konferencia által meghatározott számú
Szerzõdõ Állam általi megerõsítést vagy csatlakozást követõen, a kon-
ferencia által meghatározott idõpontban lép hatályba.

(4) Azok az államok, amelyek az Egyezmény felülvizsgált szöve-
gét nem erõsítik meg, vagy ahhoz nem csatlakoznak annak hatálybalé-
pése idõpontjáig, ettõl az idõponttól kezdve nem részesei ennek az
Egyezménynek.

173. cikk

A Szerzõdõ Államok közötti viták

(1) A Szerzõdõ Államok között az ezen Egyezmény értelmezése
vagy alkalmazása tárgyában felmerülõ minden vitát, amelyet tárgyalás
útján nem sikerül rendezni, bármelyik érintett állam kérelmére az Igaz-
gatótanács elé kell terjeszteni, amely törekszik arra, hogy az érintett
államok között megegyezés jöjjön létre.
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(2) Ha az Igazgatótanács megkeresésétõl számított hat hónapon be-
lül nem jön létre ilyen megegyezés, kötelezõ döntés meghozatala érde-
kében a vitát bármelyik érintett állam a Nemzetközi Bíróság elé ter-
jesztheti.

174. cikk

Felmondás

Ezt az Egyezményt bármelyik Szerzõdõ Állam bármikor felmond-
hatja. A felmondásról szóló értesítést a Német Szövetségi Köztársaság
kormányának kell eljuttatni. A felmondás az arról szóló értesítés beér-
kezését követõ egy év elteltével válik hatályossá.

175. cikk

Szerzett jogok védelme

(1) Ha valamely állam részessége ebben az Egyezményben a
172. cikk (4) bekezdésével vagy a 174. cikkel összhangban megszûnik,
az nem érinti az ezen Egyezmény szerint már megszerzett jogokat.

(2) A megjelölt állam ezen Egyezményben való részességének
megszûnésekor folyamatban lévõ európai szabadalmi bejelentést az Eu-
rópai Szabadalmi Hivatal ezen állam tekintetében továbbra is úgy keze-
li, mintha az ezt követõen hatályos Egyezményt az adott állam tekin-
tetében is alkalmazni kellene.

(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell az olyan európai
szabadalmakra is, amelyek tekintetében az ott említett idõpontban fel-
szólalási eljárás van folyamatban, vagy amelyek tekintetében a felszó-
lalásra nyitva álló határidõ még nem járt le.

(4) E cikk rendelkezései nem érintik az ebben az Egyezményben
már nem részes államok azon jogát, hogy bármelyik európai szabada-
lom tekintetében az Egyezmény azon szövege szerint járjanak el,
amelynek részesei voltak.

176. cikk

A volt Szerzõdõ Állam pénzügyi jogai és kötelezettségei

(1) Ha valamelyik állam ezen Egyezményben való részessége a
172. cikk (4) bekezdésével vagy a 174. cikkel összhangban megszûnt, a
40. cikk (2) bekezdése szerint általa teljesített rendkívüli pénzügyi hoz-
zájárulást a Szervezet csak akkor és olyan feltételek mellett téríti vissza,
amikor és ahogyan a többi állam által ugyanazon beszámolási idõszak-
ban teljesített rendkívüli pénzügyi hozzájárulásokat.

(2) Az (1) bekezdésben említett állam ezen Egyezményben való ré-
szességének megszûnését követõen továbbra is köteles fizetni a terüle-
tén hatályos európai szabadalmak fenntartási díjainak a 39. cikk szerinti
hányadát, a részessége megszûnésének napján irányadó mértékben.

177. cikk

Az Egyezmény nyelvei

(1) Ezt az Egyezményt, amely egy-egy eredeti példányban angol,
francia és német nyelven készült, és amelynek az e nyelveken készült
szövegeinek mindegyike egyaránt hiteles, a Német Szövetségi Köztár-
saság kormányának irattárában helyezik letétbe.

(2) Ezen Egyezmény szövegét a Szerzõdõ Államoknak az (1) be-
kezdésben említett nyelvektõl eltérõ hivatalos nyelvein – az Igazgatóta-
nács jóváhagyását követõen – hivatalos szövegnek kell tekinteni. A kü-
lönbözõ szövegek eltérõ értelmezése esetén az (1) bekezdésben említett
szövegek a hitelesek.

178. cikk

Megküldések és értesítések

(1) A Német Szövetségi Köztársaság kormánya ezen Egyezmény-
rõl hitelesített másolatokat készít, és azokat eljuttatja az Egyezményt
aláíró vagy ahhoz csatlakozó valamennyi állam kormányának.

(2) A Német Szövetségi Köztársaság kormánya az (1) bekezdésben
említett államok kormányait értesíti

a) bármely megerõsítõ vagy csatlakozási okirat letétbe helyezésé-
rõl;

b) a 168. cikk szerinti bármely nyilatkozatról, illetve értesítésrõl;
c) a 174. cikk szerinti bármely felmondásról, valamint arról a nap-

ról, amelyen az hatályossá válik.
(3) A Német Szövetségi Köztársaság kormánya intézkedik ennek

az Egyezménynek az Egyesült Nemzetek Szervezetének Titkársága ál-
tal történõ nyilvántartásba vétele iránt.

JEGYZÕKÖNYV A JOGHATÓSÁGRÓL
ÉS AZ EURÓPAI SZABADALOMMAL

KAPCSOLATOS HATÁROZATOK
ELISMERÉSÉRÕL (A HATÁROZATOK

ELISMERÉSÉRÕL SZÓLÓ JEGYZÕKÖNYV)

I. szakasz

Hatáskör

1. cikk

(1) A Szerzõdõ Államok bíróságainak joghatósága alá tartozik – a
2–6. cikkekkel összhangban – a bejelentõvel szemben indított olyan pe-
rek tekintetében történõ határozathozatal, amelyekkel az európai szaba-
dalmi bejelentésben megjelölt egy vagy több Szerzõdõ Államra vonat-
kozóan az európai szabadalom megadására vonatkozó igényt érvénye-
sítenek.

(2) E jegyzõkönyv értelmében bíróságokon mindazokat a hatósá-
gokat kell érteni, amelyek egy Szerzõdõ Állam nemzeti joga szerint az
(1) bekezdésben említett perekkel kapcsolatban hatáskörrel rendelkez-
nek. A Szerzõdõ Államoknak közölniük kell az Európai Szabadalmi Hi-
vatallal mindazoknak a hatóságoknak az elnevezését, amelyek számára
ilyen hatáskört biztosítanak; az Európai Szabadalmi Hivatalnak errõl
megfelelõen tájékoztatnia kell a többi Szerzõdõ Államot.

(3) E jegyzõkönyv értelmében „Szerzõdõ Állam” az olyan Szerzõ-
dõ Állam, amely nem zárta ki e jegyzõkönyv alkalmazását az Egyez-
mény 167. cikke alapján.

2. cikk

A 4. és az 5. cikkben foglaltak figyelembevételével, ha az európai
szabadalom bejelentõjének lakóhelye vagy üzleti tevékenységének fõ
helye valamelyik Szerzõdõ Állam területén van, a pert ellene e Szerzõ-
dõ Állam bíróságai elõtt kell megindítani.

3. cikk

Ha az európai szabadalom bejelentõjének lakóhelye vagy üzleti te-
vékenységének fõ helye a Szerzõdõ Államokon kívül van, az európai
szabadalom megadására vonatkozó igényt érvényesítõ személy lakóhe-
lye vagy üzleti tevékenységének fõ helye pedig a Szerzõdõ Államok
egyikének területén van, a 4. és az 5. cikkben foglaltak figyelembevéte-
lével ez utóbbi állam bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.
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4. cikk

Ha az európai szabadalmi bejelentés tárgya szolgálati találmány,
az 5. cikkben foglaltak figyelembevételével a munkáltató és a munka-
vállaló közötti perek tekintetében kizárólag annak a Szerzõdõ Államnak
a bíróságai rendelkeznek joghatósággal, amelynek joga az Egyezmény
60. cikke (1) bekezdésének második mondata szerint az európai szaba-
dalomra való igényjogosultságot meghatározza.

5. cikk

(1) Ha egy európai szabadalom megadására vonatkozó igényjogo-
sultsággal kapcsolatos vitában részes felek írásbeli vagy írásban meg-
erõsített szóbeli megállapodást kötnek arról, hogy egy meghatározott
Szerzõdõ Állam bíróságának vagy bíróságainak kell döntenie egy ilyen
jogvitában, ezen állam bírósága vagy bíróságai rendelkeznek kizáró-
lagos joghatósággal.

(2) Ha a felek a munkavállaló és annak munkáltatója, az (1) bekez-
dést csak akkor kell alkalmazni, ha a munkaszerzõdést szabályozó nem-
zeti jog e megállapodást lehetõvé teszi.

6. cikk

Azokban az esetekben, amikor sem a 2–4. cikkek, sem pedig az
5. cikk (1) bekezdése nem alkalmazhatók, a Német Szövetségi Köztár-
saság bíróságainak van kizárólagos joghatósága.

7. cikk

A Szerzõdõ Államoknak azok a bíróságai, amelyek elõtt az 1. cikk-
ben meghatározott pereket indítják, hivatalból vizsgálják, hogy rendel-
keznek-e a 2–6. cikkek szerinti joghatósággal.

8. cikk

(1) A különbözõ Szerzõdõ Államok bíróságai elõtt ugyanazon jog
iránt ugyanazon felek között indított perek esetében az a bíróság, ahová
a kérelmet késõbb nyújtották be, joghatóságának hiányát hivatalból ál-
lapítja meg azon bíróság javára, amely elõtt a per korábban megindult.

(2) Ha annak a bíróságnak, amely elõtt a pert korábban indították
meg, a joghatóságát vitatják, az a bíróság, amelyhez a kérelmet késõbb
nyújtották be, a másik bíróság jogerõs döntéséig az eljárást felfüggeszti.

II. szakasz

Elismerés

9. cikk

(1) A 11. cikk (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az
európai szabadalmi bejelentésben megjelölt egy vagy több Szerzõdõ
Államra nézve az európai szabadalom megadására vonatkozó igényjo-
gosultságról szóló, bármelyik Szerzõdõ Államban hozott jogerõs hatá-
rozatot a többi Szerzõdõ Államban külön eljárás nélkül el kell ismerni.

(2) Annak a bíróságnak a joghatósága, amelynek határozatát el kell
ismerni, valamint a határozat érvényessége nem vizsgálható felül.

10. cikk

A 9. cikk (1) bekezdése nem alkalmazható, ha
a) a bejelentõ, aki a kérelmet nem vitatta, bizonyítja, hogy számára

az eljárást kezdeményezõ iratot nem szabályszerûen és nem kellõ idõ-
ben kézbesítették, hogy védekezését elõterjeszthesse;

b) a bejelentõ bizonyítja, hogy a határozat ellentétes egy másik, va-
lamely Szerzõdõ Államban, ugyanazon felek közötti olyan eljárásban
hozott határozattal, amely eljárás korábban indult annál, mint amelyben
az elismerendõ határozatot hozták.

11. cikk

(1) A Szerzõdõ Államok egymás közötti viszonyában e jegyzõ-
könyv elõírásai elsõbbséget élveznek más, a joghatóságra és a határoza-
tok elismerésére vonatkozó megállapodások ellentétes rendelkezései-
vel szemben.

(2) E jegyzõkönyv nem érinti valamely Szerzõdõ Állam és egy
olyan állam közötti bármely megállapodás alkalmazását, amely e jegy-
zõkönyvnek nem részese.

JEGYZÕKÖNYV AZ EURÓPAI SZABADALMI
SZERVEZET KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRÕL

(A KIVÁLTSÁGOKRÓL ÉS MENTESSÉGEKRÕL
SZÓLÓ JEGYZÕKÖNYV)

1. cikk

(1) A Szervezet helyiségei sérthetetlenek.
(2) Az Európai Szabadalmi Hivatal elnökének hozzájárulása nél-

kül a Szervezet helyiségeibe nem léphetnek be azoknak az államoknak
a hatóságai, amelyek területén a helyiségek találhatók. E hozzájárulást
megadottnak kell tekinteni tûz vagy azonnali védõintézkedést igénylõ
egyéb elemi csapás esetén.

(3) Nem jelenti a sérthetetlenség megszegését, ha a Szervezet he-
lyiségeiben periratot és a Szervezet ellen indított eljárással kapcsolatos
egyéb iratot kézbesítenek.

2. cikk

A Szervezet irattára, valamint az általa tárolt, illetve a hozzá tarto-
zó összes dokumentum sérthetetlen.

3. cikk

(1) A Szervezet hivatali tevékenységének ellátása során mentessé-
get élvez a joghatóság és a végrehajtás alól, kivéve

a) ha a Szervezet errõl meghatározott esetben kifejezetten lemond,
annak mértékéig;

b) olyan polgári peres eljárás esetén, amelyet harmadik fél indított
a Szervezet tulajdonát képezõ vagy az általa üzemeltetett jármû által
okozott balesetbõl származó kár megtérítése, vagy a közúti közlekedés
szabályainak e jármû részvételével történõ megsértése miatt;

c) a 23. cikk alapján hozott választottbírósági ítélet végrehajtása
esetén.

(2) A Szervezet vagyona és követelései, bárhol is legyenek, mente-
sek bármilyen igénybevétel, elkobzás, kisajátítás és lefoglalás alól.

(3) A Szervezet vagyona és követelései mentesek bármilyen kény-
szerítõ közigazgatási vagy bírósági intézkedés alól, kivéve, ha azokra
olyan balesetek megelõzésével vagy vizsgálatával kapcsolatban van át-
menetileg szükség, amelyekben a Szervezet tulajdonát képezõ vagy az
általa üzemeltetett jármûvek részt vesznek.

(4) E jegyzõkönyv értelmében a Szervezet hivatali tevékenysége
minden olyan tevékenység, amelyre az Egyezményben elõírt igazgatási
és technikai mûködéséhez feltétlenül szükség van.

4. cikk

(1) Hivatali tevékenységének ellátása során a Szervezet, annak va-
gyona és bevételei mentesek mindenfajta közvetlen adó alól.
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(2) Mindazokban az esetekben, amikor a Szervezet hivatali tevé-
kenységének ellátása érdekében jelentõs összegû beszerzéseket hajt
végre, és ezek ára adókat vagy egyéb közterheket tartalmaz, a Szerzõdõ
Államok lehetõség szerint kötelesek megfelelõ intézkedéseket tenni an-
nak érdekében, hogy a Szervezet számára az ilyen adók vagy közterhek
összegét elengedjék vagy visszatérítsék.

(3) Nem adható mentesség olyan adók és közterhek alól, amelyek
csupán közüzemi szolgáltatások díjainak felelnek meg.

5. cikk

A Szervezet által hivatali tevékenységeinek ellátására behozott
vagy kivitt árucikkek – a nyújtott szolgáltatások díjainak és adójának ki-
vételével – mentességet élveznek minden behozatali vagy kiviteli vám
vagy egyéb díj, továbbá mindenfajta behozatali és kiviteli tilalom és
korlátozás alól.

6. cikk

Nem adható a 4. és az 5. cikk szerinti mentesség olyan árucikkekre,
amelyeket az Európai Szabadalmi Hivatal alkalmazottainak személyes
szükségleteire vásárolnak vagy hoznak be.

7. cikk

(1) A Szervezet tulajdonát képezõ, a 4. és az 5. cikk szerint beszer-
zett vagy behozott árucikkek csak olyan feltételekkel összhangban ad-
hatók el vagy ruházhatók át, amelyeket a mentességet biztosító Szerzõ-
dõ Államok állapítottak meg.

(2) A Szervezet különbözõ hivatali épületei között történõ áruszál-
lítás és szolgáltatásnyújtás mentes minden díj és korlátozás alól; adott
esetben a Szerzõdõ Államok megfelelõ intézkedéseket tesznek az ilyen
díjak összegének elengedése vagy visszatérítése, vagy az ilyen korláto-
zások megszüntetése iránt.

8. cikk

Kiadványoknak és egyéb tájékoztató anyagoknak a Szervezet által
vagy a Szervezet számára történõ továbbítása semmilyen módon nem
korlátozható.

9. cikk

A Szerzõdõ Államok megadják a Szervezetnek a hivatali tevé-
kenysége ellátásához szükséges devizajogi mentességeket.

10. cikk

(1) A Szervezet – hivatalos közlései, valamint iratainak továbbítá-
sa tekintetében – minden egyes Szerzõdõ Államban ugyanabban a leg-
nagyobb kedvezményes elbánásban részesül, mint amelyben az illetõ
állam bármely más nemzetközi szervezetet részesít.

(2) A Szervezet hivatalos közlései, bármilyen módon továbbították
is azokat, nem cenzúrázhatók.

11. cikk

A Szerzõdõ Államok minden szükséges intézkedést megtesznek,
hogy az Európai Szabadalmi Hivatal alkalmazottainak beutazását, tar-
tózkodását és kiutazását megkönnyítsék.

12. cikk

(1) A Szerzõdõ Államok képviselõi, helyetteseik és amennyiben
ilyenek vannak, tanácsadóik vagy szakértõik az Igazgatótanács vagy az
Igazgatótanács által létrehozott szervek üléseinek, továbbá az ülések
helyszínére való utazás vagy az onnan történõ visszatérés ideje alatt a
következõ kiváltságokat és mentességeket élvezik:

a) mentesek az õrizetbe vétel vagy a letartóztatás, valamint szemé-
lyes poggyászuk elkobzása alól, a tettenérés esetét kivéve;

b) hivataluk megszûnését követõen is mentességet élveznek a jog-
hatóság alól hivatalos minõségükben végrehajtott cselekedeteik tekin-
tetében, ideértve az általuk szóban vagy írásban közölteket; e mentesség
azonban nem alkalmazható, ha e személy megsérti a közúti közlekedés
szabályait, továbbá, ha a tulajdonát képezõ vagy általa vezetett jármû-
vel kárt okoz;

c) valamennyi hivatalos iratuk vagy dokumentumuk sérthetetlen;
d) joguk van kódokat használni, valamint különleges futár által

kézbesített vagy pecséttel ellátott postát fogadni;
e) saját maguk és házastársaik tekintetében mentesek minden be-

utazási korlátozás, valamint a külföldiek nyilvántartására vonatkozó
szabályok alól;

f) a valuta- és devizaszabályozást illetõen a külföldi kormányok
ideiglenes hivatali kiküldetésben lévõ képviselõi számára megadott
könnyítéseket élvezik.

(2) Az (1) bekezdésben említett személyek a kiváltságokat és a
mentességeket nem személyes elõnyök szerzése érdekében, hanem a
Szervezettel összefüggõ feladataik ellátásának teljes függetlensége biz-
tosítása céljából kapják. Ennek folytán a Szerzõdõ Állam köteles a men-
tességet visszavonni minden olyan esetben, amikor – megítélése szerint
– az akadályozná az igazságszolgáltatást, és amikor az visszavonható
azoknak a céloknak a sérelme nélkül, amelyekre nézve azt megadták.

13. cikk

(1) A 6. cikkben foglaltak kivételével, az Európai Szabadalmi Hi-
vatal elnöke élvezi a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, 1961. április
18-án aláírt nemzetközi szerzõdés szerint a diplomáciai képviselõket
megilletõ kiváltságokat és mentességeket.

(2) Az Európai Szabadalmi Hivatal elnökét nem illeti meg a jogha-
tóság alóli mentesség, ha megsérti a közúti közlekedés szabályait, vagy,
ha a tulajdonát képezõ vagy az általa vezetett jármûvel kárt okoz.

14. cikk

Az Európai Szabadalmi Hivatal alkalmazottai
a) hivataluk megszûnését követõen is mentességet élveznek a jog-

hatóság alól hivatalos minõségükben végrehajtott cselekedeteik tekin-
tetében, ideértve az általuk szóban vagy írásban közölteket; e mentesség
azonban nem alkalmazható, ha az Európai Szabadalmi Hivatal alkalma-
zottja megsérti a közúti közlekedés szabályait, vagy, ha a tulajdonát
képezõ vagy általa vezetett jármûvel kárt okoz;

b) mentességet élveznek mindenfajta katonai szolgálat alól;
c) valamennyi hivatalos iratuk vagy dokumentumuk sérthetetlen;
d) a bevándorlási korlátozásokra és a külföldiek nyilvántartására

vonatkozóan ugyanazokat a könnyítéseket élvezik, mint amelyek a
nemzetközi szervezetek tisztviselõit általában megilletik; ugyanez vo-
natkozik a velük egy háztartásban élõ családtagokra;

e) a devizaszabályozást illetõen ugyanazokat a kiváltságokat élve-
zik, mint amelyek a nemzetközi szervezetek tisztviselõit általában
megilletik;

f) nemzetközi válságok esetén ugyanazokat a könnyítéseket élve-
zik a hazatelepedés során, mint a diplomáciai képviselõk; ugyanez vo-
natkozik a velük egy háztartásban élõ családtagokra is;

g) vámmentesen hozhatják be berendezési és személyes használati
tárgyaikat mûködésük megkezdésekor, továbbá vámmentesen vihetik
ki azokat hivataluk megszûnésekor, annak az államnak a kormánya által
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szükségesnek ítélt feltételeknek megfelelõen, amelyben e jogokat gya-
korolják, kivéve az olyan tulajdont, amelyet ebben az államban szerez-
tek, és amely ott kiviteli tilalom tárgyát képezi.

15. cikk

A Szervezet nevében feladatot ellátó vagy annak részére megbízást
teljesítõ szakértõk a feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben
– ideértve a feladataik ellátása vagy megbízásaik teljesítése során tett
utazásokat – a következõ kiváltságokat és mentességeket élvezik:

a) mentesség a joghatóság alól hivatalos minõségükben végrehaj-
tott cselekedeteik tekintetében, ideértve az általuk szóban vagy írásban
közölteket, kivéve, ha a szakértõ megsérti a közúti közlekedés szabálya-
it, vagy, ha a tulajdonát képezõ vagy általa vezetett jármûvel kárt okoz;
a szakértõket e mentesség akkor is megilleti, ha alkalmazásuk a Szerve-
zetnél megszûnik;

b) valamennyi hivatalos iratuk és dokumentumuk sérthetetlen;
c) megilletik õket a járandóságaik átutalásához szükséges deviza-

jogi kedvezmények.

16. cikk

(1) A 13. és a 14. cikkben említett személyek a Szervezet által ré-
szükre fizetett bérek és járandóságok után – az Igazgatótanács által az
Egyezmény hatálybalépésétõl számított egy éven belül meghatározott
feltételeknek és eljárásnak megfelelõen – a Szervezet javára kötelesek
adót fizetni. Ezen adók kivetésének napjától az ilyen bérek és járandó-
ságok mentesek a nemzeti jövedelemadó alól. A Szerzõdõ Államok fi-
gyelembe vehetik azonban a mentességet élvezõ béreket és járandó-
ságokat az egyéb forrásból származó jövedelem utáni adóösszeg meg-
állapításánál.

(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni azokra a nyugdíjakra és
életjáradékokra, amelyeket a Szervezet az Európai Szabadalmi Hivatal
korábbi alkalmazottai számára fizet.

17. cikk

Az Igazgatótanács meghatározza az alkalmazottak azon körét,
akikre a 14. cikket – részben vagy egészben – és a 16. cikket alkalmazni
kell, továbbá a szakértõk azon körét, akikre a 15. cikket alkalmazni kell.
Az e körbe tartozó alkalmazottak és szakértõk nevét, besorolását és lak-
címét idõrõl idõre a Szerzõdõ Államok részére továbbítani kell.

18. cikk

A Szerzõdõ Államokkal a 25. cikk rendelkezéseivel összhangban
kötött megállapodások kivételével a Szervezet és az Európai Szabadal-
mi Hivatal alkalmazottai mentesek a nemzeti társadalombiztosítási in-
tézmények számára teljesítendõ valamennyi kötelezõ befizetés alól ab-
ban az esetben, ha a Szervezet saját társadalombiztosítási rendszert hoz
létre.

19. cikk

(1) Az ebben a jegyzõkönyvben elõírt kiváltságok és mentességek
nem arra szolgálnak, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal alkalmazot-
tainak vagy a Szervezet számára, illetve annak nevében dolgozó szakér-
tõk részére személyes elõnyöket biztosítsanak, hanem kizárólag azt a
célt szolgálják, hogy minden körülmények között biztosítsák a Szerve-
zet akadálytalan mûködését és azoknak a személyeknek a teljes függet-
lenségét, akiket e kiváltságok és mentességek megilletnek.

(2) Az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke köteles visszavonni a
mentességet, ha megítélése szerint a mentesség akadályozná a megfele-
lõ igazságszolgáltatást, és ha az a Szervezet érdekeinek sérelme nélkül
visszavonható. Az Igazgatótanács ugyanezen okokból visszavonhatja
az elnök mentességét.

20. cikk

(1) A Szervezet minden esetben köteles együttmûködni a Szerzõdõ
Államok hatáskörrel rendelkezõ hatóságaival az igazságszolgáltatás
megkönnyítése, a rendõrhatósági, továbbá a közegészségügyre és a
munkavédelemre vonatkozó elõírások és más hasonló nemzeti jogsza-
bályok betartásának biztosítása és az e jegyzõkönyvben elõírt kiváltsá-
gokkal, mentességekkel és könnyítésekkel szembeni bármely vissza-
élés megakadályozása érdekében.

(2) Az (1) bekezdésben említett együttmûködés részletei a 25.
cikkben említett kiegészítõ megállapodásokban határozhatók meg.

21. cikk

Mindegyik Szerzõdõ Állam fenntartja magának a jogot, hogy a biz-
tonsága érdekében szükséges óvintézkedéseket megtegye.

22. cikk

Egyetlen Szerzõdõ Állam sem köteles a 12. cikkben, a 13. cikkben,
a 14. cikk b), e) és g) pontjaiban, továbbá a 15. cikk c) pontjában megha-
tározott kiváltságokat és mentességeket biztosítani

a) saját állampolgárainak;
b) bármely személynek, aki mûködésének a Szervezetnél történõ

megkezdésekor ebben az államban állandó lakóhellyel rendelkezik és
nem más olyan kormányközi szervezet alkalmazottja, amelynek
személyzete a Szervezethez kerül.

23. cikk

(1) Bármely Szerzõdõ Állam bármely olyan vitát nemzetközi vá-
lasztottbíróság elé vihet, amely a Szervezettel, az Európai Szabadalmi
Hivatal alkalmazottjával vagy olyan szakértõvel kapcsolatos, aki a
Szervezet számára vagy nevében fejt ki tevékenységet, ha a Szervezet,
vagy az alkalmazottak és a szakértõk e jegyzõkönyv szerinti kiváltságot
vagy mentességet vettek igénybe olyan körülmények között, amikor e
mentességet nem függesztették fel.

(2) Ha a Szerzõdõ Államnak az a szándéka, hogy valamely vitát vá-
lasztottbíróság elé vigyen, értesítenie kell az Igazgatótanács elnökét, aki
errõl valamennyi Szerzõdõ Államot haladéktalanul tájékoztatja.

(3) Az e cikk (1) bekezdése szerinti eljárást nem kell alkalmazni a
Szervezet és az alkalmazottak vagy a szakértõk közötti, a Szolgálati
Szabályzattal vagy az alkalmazási feltételekkel kapcsolatos, vagy – az
alkalmazottak vonatkozásában – a Nyugdíjszabályzattal kapcsolatos
viták esetén.

(4) A választottbíróság ítélete ellen, amely jogerõs, nincs helye
jogorvoslatnak, és az a felekre nézve kötelezõ. Ha az ítélet tartalma
vagy terjedelme vitás, azt a választottbíróság bármely fél kérésére
értelmezi.

24. cikk

(1) A 23. cikkben említett választottbíróság három tagból áll; egy
választottbírót a választottbírósági eljárásban részt vevõ állam vagy ál-
lamok, egy továbbit az Igazgatótanács jelöl ki; e két választottbíró jelöli
ki a harmadik választottbírót, aki a választottbíróság elnöke.

(2) A választottbírók kijelölése olyan jegyzékbõl történik, amely
az egyes Szerzõdõ Államok által megjelölt legfeljebb hat és az Igazga-
tótanács által megjelölt további hat választottbíróból áll. E jegyzéket a
jegyzõkönyv hatálybalépése után haladéktalanul el kell készíteni és a
továbbiakban szükség szerint felül kell vizsgálni.

(3) Ha a 23. cikk (2) bekezdésében említett értesítés napjától szá-
mított három hónapon belül az (1) bekezdés szerinti kijelölés egyik fél
részérõl sem történik meg, a választottbírót a másik fél kérelmére az
említett jegyzékben felsorolt személyek közül a Nemzetközi Bíróság el-
nöke jelöli ki. E rendelkezés alkalmazandó bármelyik fél kérelmére, ha
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a második választottbíró kijelölését követõ egy hónapon belül az elsõ
két választottbíró a harmadik választottbíró kijelölését illetõen nem tud
egyetértésre jutni. E két esetben, ha a Nemzetközi Bíróság elnöke a vá-
lasztottbírók kijelölésében akadályoztatva van, vagy ha a vitában részt
vevõ államok valamelyikének állampolgára, a választottbírókat a Nem-
zetközi Bíróság elnökhelyettese jelöli ki, feltéve, hogy nem állampolgá-
ra a vitában részes egyik államnak sem. Ez utóbbi esetben a választott-
bírókat a Nemzetközi Bíróság azon tagja jelöli ki, aki valamely vitában
részes államnak nem állampolgára, és akit az elnök vagy az elnökhe-
lyettes választ ki. Nem választható meg választottbírónak a választott-
bírósági eljárást kérelmezõ állam olyan állampolgára, akinek kijelölése
az Igazgatótanácsra tartozik, továbbá az Igazgatótanács javaslatára a
jegyzékbe felvett olyan személy sem, akinek kijelölése a kérelmezõ
államra tartozik. E két kategória valamelyikébe tartozó egyetlen sze-
mély sem választható meg a választottbíróság elnökének.

(4) A választottbíróság megállapítja saját ügyrendjét.

25. cikk

A Szervezet az Igazgatótanács határozata alapján egy vagy több
Szerzõdõ Állammal e jegyzõkönyv ezen állam vagy államok vonatko-
zásában történõ végrehajtása céljából kiegészítõ megállapodásokat, to-
vábbá hatékony mûködése és érdekeinek védelme céljából egyéb
megállapodásokat köthet.

JEGYZÕKÖNYV AZ EURÓPAI SZABADALMI
RENDSZER KÖZPONTOSÍTÁSÁRÓL ÉS ANNAK

BEVEZETÉSÉRÕL (A KÖZPONTOSÍTÁSRÓL
SZÓLÓ JEGYZÕKÖNYV)

I. szakasz

(1) a) Az Egyezmény hatálybalépésével az Egyezményben részes
azon államok, amelyek egyúttal a Hágai Megállapodással 1947. június
6-án létesített Nemzetközi Szabadalmi Intézetnek is tagjai, az összes
szükséges intézkedést megteszik annak biztosítására, hogy legkésõbb
az Egyezmény 162. cikkének (1) bekezdésében meghatározott idõpont-
ban az Európai Szabadalmi Hivatalra ruházzák át a Nemzetközi Szaba-
dalmi Intézet összes vagyonát és terhét, továbbá teljes személyzetét. Ez
az átruházás a Nemzetközi Szabadalmi Intézet és az Európai Szabadal-
mi Szervezet közötti megállapodással válik hatályossá. Az elõzõekben
említett államok és az Egyezményben részes más államok megteszik az
összes szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy e megállapodás
legkésõbb a 162. cikk (1) bekezdésében elõírt idõpontban végrehajtásra
kerüljön. A megállapodás végrehajtásának idõpontjában a Nemzetközi
Szabadalmi Intézet azon tagállamai, amelyek egyúttal az Egyezmény
részesei is, a továbbiakban vállalják a Hágai Megállapodásban való
részvételük megszüntetését.

b) Az Egyezményben részes államok megteszik az összes szüksé-
ges intézkedést annak biztosítására, hogy az a) pontban említett megál-
lapodással összhangban az Európai Szabadalmi Hivatal átvegye a Nem-
zetközi Szabadalmi Intézet összes vagyonát és terhét, továbbá teljes
személyzetét. Az Európai Szabadalmi Hivatal e megállapodás végre-
hajtását követõen átvállalja azokat a feladatokat, amelyek a Nemzetközi
Szabadalmi Intézetre hárulnak azon a napon, amelyen az Egyezményt
aláírásra megnyitják, különösen azokat, amelyeket tagállamai vonatko-
zásában ellát, függetlenül attól, hogy ezek az államok az Egyezmény ré-
szeseivé válnak-e, továbbá azokat a feladatokat, amelyeknek elvégzésé-
re az Egyezmény hatálybalépésének napján azoknak az államoknak a
tekintetében kötelezte el magát, amelyek mind a Nemzetközi Szabadal-
mi Intézet tagjai, mind az Egyezmény részesei. Ezen túlmenõen az
Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsa az Európai Szabadalmi
Hivatalra további kutatási feladatokat ruházhat.

c) E kötelezettségeket – a Nemzetközi Szabadalmi Intézet és az
érintett Szerzõdõ Állam kormánya közötti megállapodásban elõírt felté-
telek szerint – megfelelõen alkalmazni kell a Hágai Megállapodás alap-

ján létrehozott kirendeltségre is. E kormány kötelezettséget vállal arra,
hogy az Európai Szabadalmi Szervezettel a Nemzetközi Szabadalmi In-
tézettel már meglévõ megállapodás helyébe lépõ új megállapodást köt
annak érdekében, hogy a kirendeltség szervezetére, mûködésére és
finanszírozására vonatkozó rendelkezéseket ezzel a jegyzõkönyvvel
összhangba hozza.

(2) A III. szakasz rendelkezéseinek figyelembevételével az Egyez-
ményben részes államok központi iparjogvédelmi hatóságaik nevében
az Egyezmény 162. cikkének (1) bekezdésében említett naptól kezdve
az Európai Szabadalmi Hivatal javára lemondanak a Szabadalmi
Együttmûködési Szerzõdés szerinti nemzetközi kutatási szervként
folytatott bármely tevékenységrõl.

(3) a) Az Egyezmény 162. cikkének (1) bekezdésében említett nap-
tól kezdve Berlinben létrejön az Európai Szabadalmi Hivatal kirendelt-
sége. E kirendeltség a hágai részleg irányítása alatt mûködik.

b) Az Igazgatótanács a berlini kirendeltség feladatait az általános
megfontolások és az Európai Szabadalmi Hivatal igényeinek figyelem-
bevételével határozza meg.

c) Legalább az Európai Szabadalmi Hivatal tevékenységi körének
fokozatos kibõvülését követõ idõszak kezdetén az erre a kirendeltségre
ruházott munka mennyiségének elegendõnek kell lennie a Német Sza-
badalmi Hivatal berlini részlegénél foglalkoztatott vizsgáló személyzet
munkával való teljes mértékû ellátására azon a napon, amelyen az
Egyezményt aláírásra megnyitják.

d) A Német Szövetségi Köztársaság viseli az Európai Szabadalmi
Szervezetnél a berlini kirendeltség felállításával és fenntartásával kap-
csolatban felmerült egyéb költségeket.

II. szakasz

A III. és a IV. szakasz rendelkezéseinek figyelembevételével, az
Egyezményben részes államok központi iparjogvédelmi hatóságaik ne-
vében lemondanak az Európai Szabadalmi Hivatal javára a Szabadalmi
Együttmûködési Szerzõdés szerinti nemzetközi elõvizsgálati szervként
folytatott bármely tevékenységrõl. E kötelezettség csak addig a mérté-
kig áll fenn, ameddig az Európai Szabadalmi Hivatal az európai szaba-
dalmi bejelentéseket az Egyezmény 162. cikkének (2) bekezdésével
összhangban vizsgálhatja; e kötelezettség attól a naptól számított két év
elteltével keletkezik, amikor az Európai Szabadalmi Hivatal vizsgáló
tevékenységét az érintett mûszaki területeken megkezdte egy olyan öt-
éves terv alapján, amely a Hivatal tevékenységét valamennyi mûszaki
területre fokozatosan terjeszti ki, és amely csak az Igazgatótanács
határozatával módosítható. Az említett kötelezettség teljesítésének
részleteit az Igazgatótanács határozatban rögzíti.

III. szakasz

(1) Az Egyezményben részes bármely olyan állam központi ipar-
jogvédelmi hatósága, amelynek hivatalos nyelve nem az Európai Sza-
badalmi Hivatal valamely hivatalos nyelve, jogosult arra, hogy a Szaba-
dalmi Együttmûködési Szerzõdés szerinti nemzetközi kutatási szerv-
ként és nemzetközi elõvizsgálati szervként mûködjön. Az ilyen felha-
talmazás kötelezettségvállalást jelent arra, hogy az érintett állam tevé-
kenységét az olyan nemzetközi bejelentésekre korlátozza, amelyeket az
érintett állam állampolgárai vagy ebben az államban lakóhellyel vagy
székhellyel rendelkezõ személyek, továbbá ezzel az állammal az
Egyezményben részes bármely szomszédos államnak állampolgárai
vagy ott lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezõ személyek nyújtanak
be. Az Igazgatótanács felhatalmazhatja az Egyezményben részes bár-
mely állam központi iparjogvédelmi hatóságát arra, hogy az említett te-
vékenységet kiterjessze olyan nemzetközi bejelentésekre, amelyeket az
Egyezményben nem részes bármely olyan állam állampolgárai vagy ott
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezõ személyek nyújtanak be,
amelynek hivatalos nyelve megegyezik az érintett Szerzõdõ Állam
nyelvével, és e bejelentéseket ezen a nyelven készítettek el.

(2) A Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés szerinti kutatási te-
vékenységek összehangolása céljából, a szabadalmak megadására vo-
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natkozó európai rendszer keretében együttmûködés jön létre az Európai
Szabadalmi Hivatal és az e szakasz szerint felhatalmazott bármely köz-
ponti iparjogvédelmi hatóság között. Ez az együttmûködés különmegál-
lapodáson alapul, amely többek között kiterjedhet kutatási eljárásokra
és módszerekre, a vizsgálók alkalmazására és képzésére vonatkozó mi-
nõsítésekre, a hivatalok közötti kutatások és egyéb szolgáltatások kö-
zötti cserét szabályozó iránymutatásokra, továbbá a kívánt ellenõrzés és
felügyelet létrehozásához szükséges valamennyi egyéb intézkedésre.

IV. szakasz

(1) a) Az Egyezményben részes államok nemzeti szabadalmi hiva-
talai számára az európai szabadalmi rendszerhez való alkalmazkodás
megkönnyítése céljából az Igazgatótanács, amennyiben azt kívánatos-
nak találja, a következõkben meghatározott feltételek mellett azon álla-
mok központi iparjogvédelmi hatóságait, ahol az eljárás az Európai
Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelveinek egyikén folytatható, megbíz-
hatja az e nyelven elkészített olyan európai szabadalmi bejelentések
vizsgálatával kapcsolatos feladatokkal, amelyek vizsgálata az Egyez-
mény 18. cikkének (2) bekezdése szerint általában a vizsgálati osztály
tagjára tartozik. E feladatokat az Egyezményben megállapított megadá-
si eljárás keretein belül kell ellátni; az ilyen bejelentésekkel kapcso-
latban a határozatokat a 18. cikk (2) bekezdésével összhangban a
vizsgálati osztály hozza meg.

b) Az a) pont szerinti feladatok nem haladhatják meg a benyújtott
európai szabadalmi bejelentések teljes mennyiségének 40%-át; az álla-
mok bármelyikére bízott feladatok nem haladhatják meg a benyújtott
európai szabadalmi bejelentések teljes mennyiségének egyharmadát. E
feladatokat az Európai Szabadalmi Hivatal megnyitásától számított 15
éves idõtartamra kell kiadni, és fokozatosan (fõszabályként évi 20%-
kal) az utolsó öt évben nullára kell csökkenteni.

c) A b) pontban foglalt rendelkezések figyelembevételével az Igaz-
gatótanácsnak határoznia kell azon európai szabadalmi bejelentések
természetérõl, eredetérõl és számáról, amelyeknek vizsgálata az emlí-
tett Szerzõdõ Államok valamelyikének központi iparjogvédelmi ható-
ságára bízható.

d) E végrehajtási rendelkezéseket az érintett Szerzõdõ Állam köz-
ponti iparjogvédelmi hatósága és az Európai Szabadalmi Hivatal közöt-
ti különmegállapodásba kell foglalni.

e) Az a hivatal, amellyel ilyen különmegállapodást kötöttek, a
15 éves idõtartam lejártáig a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés
szerinti nemzetközi elõvizsgálati szervként mûködhet.

(2) a) Ha az Igazgatótanács úgy ítéli meg, hogy ez az Európai Sza-
badalmi Hivatal megfelelõ mûködésével összeegyeztethetõ, illetve
meghatározott Szerzõdõ Államokra nézve az I. szakasz (2) bekezdésé-
nek alkalmazásából adódó nehézségek kiküszöbölése céljából azoknak
az államoknak a központi iparjogvédelmi hatóságait, amelyeknek hiva-
talos nyelve az Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelveinek egyi-
ke, európai szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatos kutatás végzésével
bízhatja meg, ha e hatóságok a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõ-
désben elõírt feltételekkel összhangban alkalmasak a nemzetközi kuta-
tási szervvé történõ kijelölésre.

b) Az Európai Szabadalmi Hivatal felelõsségével vállalt ilyen fel-
adatok ellátása során az érintett központi iparjogvédelmi hatóságnak be
kell tartania az európai kutatási jelentés elkészítésére alkalmazandó
iránymutatásokat.

c) E szakasz (1) bekezdése b) pontja második mondatának és d)
pontjának rendelkezéseit e bekezdésre alkalmazni kell.

V. szakasz

(1) Az I. szakasz (1) bekezdésének c) pontjában említett kirendelt-
ség jogosult arra, hogy az olyan európai szabadalmi bejelentések tekin-
tetében, amelyeket a kirendeltség székhelye szerinti állam állampolgá-
rai vagy olyan személyek nyújtanak be, akiknek lakóhelye vagy székhe-
lye ebben az államban van, kutatást végezzen az állam hivatalos nyel-

vén rendelkezésére álló iratokban. E jogosultságnak az a feltétele, hogy
az európai szabadalom megadására irányuló eljárás nem szenvedhet ké-
sedelmet, és az Európai Szabadalmi Szervezetre nézve járulékos költsé-
gek nem keletkezhetnek.

(2) Az (1) bekezdésben említett kirendeltség jogosult arra, hogy az
európai szabadalom bejelentõjének kérelmére és költségére szabadalmi
bejelentése tekintetében az (1) bekezdésben említett iratokban kutatást
végezzen. E jogosultság addig érvényes, ameddig az Egyezmény
92. cikkében meghatározott kutatást a VI. szakasszal összhangban
ezekre az iratokra ki nem terjesztik; e jogosultságnak az a feltétele, hogy
az európai szabadalom megadásával kapcsolatos eljárás nem szenved-
het késedelmet.

(3) Az Igazgatótanács az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott
jogosultságokat – e bekezdésekben elõírt feltételekkel – kiterjesztheti
az olyan Szerzõdõ Állam központi iparjogvédelmi hatóságára is, amely-
nek hivatalos nyelve nem az Európai Szabadalmi Hivatal valamely
hivatalos nyelve.

VI. szakasz

Az Egyezmény 92. cikkében meghatározott kutatás fõszabályként
valamennyi európai szabadalmi bejelentés tekintetében kiterjeszthetõ a
közzétett szabadalmakra és szabadalmi bejelentésekre, továbbá a Szer-
zõdõ Államok egyéb olyan lényeges irataira, amelyeket az Egyezmény
162. cikkének (1) bekezdésében említett idõpontban az Európai Szaba-
dalmi Hivatal kutatási dokumentációja nem tartalmaz. Az Igazgatóta-
nács egy, különösen a mûszaki és pénzügyi szempontokra is kiterjedõ
tanulmány alapján meghatározza a kiterjesztés terjedelmét, feltételeit és
menetrendjét.

VII. szakasz

E jegyzõkönyv rendelkezései az Egyezmény ellentétes elõírásaival
szemben elsõbbséget élveznek.

VIII. szakasz

Az Igazgatótanács az erre a jegyzõkönyvre vonatkozó határozatait
háromnegyedes többséggel hozza [az Egyezmény 35. cikkének (2) be-
kezdése]. A szavazatok súlyozására vonatkozó rendelkezéseket (az
Egyezmény 36. cikke) alkalmazni kell.

JEGYZÕKÖNYV AZ EURÓPAI SZABADALMI EGYEZMÉNY
69. CIKKÉNEK ÉRTELMEZÉSÉRÕL

1. cikk

A 69. cikk nem értelmezhetõ oly módon, hogy az európai szabada-
lom alapján fennálló oltalom terjedelmét az igénypontokban használt
szavak pontos, szó szerinti jelentése alapján kell érteni, és hogy a leírás
és a rajzok kizárólag az igénypontokban található ellentmondások felol-
dására szolgálnak. Nem értelmezhetõ oly módon sem, hogy az igény-
pontok csupán iránymutatást adnának, és hogy a tényleges oltalmi kör
kiterjedhet arra, ami a szakember számára a leírás és a rajzok vizsgálata
után a szabadalmas igényeként megjelenik. Ezzel ellentétben az értel-
mezésnek e két magyarázat között oly módon kell állást foglalnia, hogy
egyaránt biztosítsa a szabadalmas megfelelõ védelmét, valamint a jog-
biztonságot harmadik személyek számára.

2. cikk

Az európai szabadalom alapján fennálló oltalom terjedelmének
meghatározásakor megfelelõen figyelembe kell venni az igénypontban
foglalt jellemzõvel egyenértékû jellemzõt.
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JEGYZÕKÖNYV AZ EURÓPAI SZABADALMI HIVATAL
HÁGAI RÉSZLEGÉNEK SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁRÓL

(A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYRÓL SZÓLÓ JEGYZÕKÖNYV)

Az Európai Szabadalmi Szervezetnek biztosítania kell, hogy az
Európai Szabadalmi Hivatal hágai részlegénél a 2000. évi létszámterv-
ben és szervezeti felépítésben meghatározott álláshelyek aránya lénye-
gében változatlan marad. A hágai részleg álláshelyei számának olyan
módosításáról, amely az említett arányt több mint 10%-kal meghaladja,
és amely az Európai Szabadalmi Hivatal megfelelõ mûködéséhez szük-
ségesnek bizonyul, a Szervezet Igazgatótanácsa hoz határozatot az Eu-
rópai Szabadalmi Hivatal elnökének javaslatára és a Német Szövetségi
Köztársaság és a Holland Királyság kormányai véleményének meghall-
gatását követõen.”

3. § (1) Ez a törvény 2007. december 13-án lép hatályba.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az Egyezmény végrehaj-

tása körében a végrehajtási szabályokat, amelyek módosítása, illetve el-
fogadása az Egyezménnyel létrehozott Igazgatótanács hatáskörébe tar-
tozik, rendeletben kihirdesse.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az eu-
rópai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni
Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény) kihirdetésérõl szóló
2002. évi L. törvény.

(4) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal elnöke gondoskodik.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Genfben,
2000. június 1-jén elfogadott Szabadalmi Jogi Szerzõdés (a továbbiak-
ban: Szerzõdés) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés a Szerzõdést e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Szerzõdés angol nyelven hiteles szövege és annak hivatalos
magyar nyelvû fordítása a következõ:

„Patent Law Treaty
(adopted at Geneva on June 1, 2000)

Article 1

Abbreviated Expressions

For the purposes of this Treaty, unless expressly stated otherwise:
(i) „Office” means the authority of a Contracting Party entrusted

with the granting of patents or with other matters covered by this Treaty;
(ii) „application” means an application for the grant of a patent, as

referred to in Article 3;
(iii) „patent” means a patent as referred to in Article 3;
(iv) references to a „person” shall be construed as including, in

particular, a natural person and a legal entity;
(v) „communication” means any application, or any request,

declaration, document, correspondence or other information relating to
an application or patent, whether relating to a procedure under this
Treaty or not, which is filed with the Office;

(vi) „records of the Office” means the collection of information
maintained by the Office, relating to and including the applications filed
with, and the patents granted by, that Office or another authority with
effect for the Contracting Party concerned, irrespective of the medium
in which such information is maintained;

(vii) „recordation” means any act of including information in the
records of the Office;

(viii) „applicant” means the person whom the records of the Office
show, pursuant to the applicable law, as the person who is applying for
the patent, or as another person who is filing or prosecuting the
application;

(ix) „owner” means the person whom the records of the Office
show as the owner of the patent;

(x) „representative” means a representative under the applicable
law;

(xi) „signature” means any means of self-identification;
(xii) „a language accepted by the Office” means any one language

accepted by the Office for the relevant procedure before the Office;
(xiii) „translation” means a translation into a language or, where

appropriate, a transliteration into an alphabet or character set, accepted
by the Office;

(xiv) „procedure before the Office” means any procedure in
proceedings before the Office with respect to an application or patent;

(xv) except where the context indicates otherwise, words in the
singular include the plural, and vice versa, and masculine personal
pronouns include the feminine;

(xvi) „Paris Convention” means the Paris Convention for the
Protection of Industrial Property, signed on March 20, 1883, as revised
and amended;

(xvii) „Patent Cooperation Treaty” means the Patent Cooperation
Treaty, signed on June 19, 1970, together with the Regulations and the
Administrative Instructions under that Treaty, as revised, amended and
modified;

(xviii) „Contracting Party” means any State or inter-governmental
organization that is party to this Treaty;

(xix) „applicable law” means, where the Contracting Party is a
State, the law of that State and, where the Contracting Party is an
intergovernmental organization, the legal enactments under which that
intergovernmental organization operates;

(xx) „instrument of ratification” shall be construed as including
instruments of acceptance or approval;

(xxi) „Organization” means the World Intellectual Property
Organization;

(xxii) „International Bureau” means the International Bureau of the
Organization;

(xxiii) „Director General” means the Director General of the
Organization.

Article 2

General Principles

(1) [More Favorable Requirements] A Contracting Party shall be
free to provide for requirements which, from the viewpoint of
applicants and owners, are more favorable than the requirements
referred to in this Treaty and the Regulations, other than Article 5.

(2) [No Regulation of Substantive Patent Law] Nothing in this
Treaty or the Regulations is intended to be construed as prescribing
anything that would limit the freedom of a Contracting Party to
prescribe such requirements of the applicable substantive law relating to
patents as it desires.

Article 3

Applications and Patents to Which the Treaty Applies

(1) [Applications] (a) The provisions of this Treaty and the
Regulations shall apply to national and regional applications for patents
for invention and for invention and for patents of addition, which are
filed with or for the Office of a Contracting Party, and which are:

(i) types of applications permitted to be filed as international
applications under the Patent Cooperation Treaty;

(ii) divisional applications of the types of applications referred to in
item (i), for patents for invention or for patents of addition, as referred to
in Article 4G(1) or (2) of the Paris Convention.

(b) Subject to the provisions of the Patent Cooperation Treaty, the
provisions of this Treaty and the Regulations shall apply to international
applications, for patents for invention and for patents of addition, under
the Patent Cooperation Treaty:

(i) in respect of the time limits applicable under Articles 22 and
39(1) of the Patent Cooperation Treaty in the Office of a Contracting
Party;
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(ii) in respect of any procedure commenced on or after the date on
which processing or examination of the international application may
start under Article 23 or 40 of that Treaty.

(2) [Patents] The provisions of this Treaty and the Regulations
shall apply to national and regional patents for invention, and to national
and regional patents of addition, which have been granted with effect
for a Contracting Party.

Article 4

Security Exception

Nothing in this Treaty and the Regulations shall limit the freedom
of a Contracting Party to take any action it deems necessary for the
preservation of essential security interests.

Article 5

Filing Date

(1) [Elements of Application] (a) Except as otherwise prescribed in
the Regulations, and subject to paragraphs (2) to (8), a Contracting Party
shall provide that the filing date of an application shall be the date on
which its Office has received all of the following elements, filed, at the
option of the applicant, on paper or as otherwise permitted by the Office
for the purposes of the filing date:

(i) an express or implicit indication to the effect that the elements
are intended to be an application;

(ii) indications allowing the identity of the applicant to be
established or allowing the applicant to be contacted by the Office;

(iii) a part which on the face of it appears to be a description.
(b) A Contracting Party may, for the purposes of the filing date,

accept a drawing as the element referred to in subparagraph (a)(iii).
(c) For the purposes of the filing date, a Contracting Party may

require both information allowing the identity of the applicant to be
established and information allowing the applicant to be contacted by
the Office, or it may accept evidence allowing the identity of the
applicant to be established or allowing the applicant to be contacted by
the Office, as the element referred to in subparagraph (a)(ii).

(2) [Language] (a) A Contracting Party may require that the
indications referred to in paragraph (1)(a)(i) and (ii) be in a language
accepted by the Office.

(b) The part referred to in paragraph (1)(a)(iii) may, for the
purposes of the filing date, be filed in any language.

(3) [Notification] Where the application does not comply with one
or more of the requirements applied by the Contracting Party under
paragraphs (1) and (2), the Office shall, as soon as practicable, notify the
applicant, giving the opportunity to comply with any such requirement,
and to make observations, within the time limit prescribed in the
Regulations.

(4) [Subsequent Compliance with Requirements] (a) Where one or
more of the requirements applied by the Contracting Party under
paragraphs (1) and (2) are not complied with in the application as
initially filed, the filing date shall, subject to subparagraph (b) and
paragraph (6), be the date on which all of the requirements applied by
the Contracting Party under paragraphs (1) and (2) are subsequently
complied with.

(b) A Contracting Party may provide that, where one or more of the
requirements referred to in subparagraph (a) are not complied with
within the time limit prescribed in the Regulations, the application shall
be deemed not to have been filed. Where the application is deemed not
to have been filed, the Office shall notify the applicant accordingly,
indicating the reasons therefor.

(5) [Notification Concerning Missing Part of Description or
Drawing] Where, in establishing the filing date, the Office finds that a
part of the description appears to be missing from the application, or that

the application refers to a drawing which appears to be missing from the
application, the Office shall promptly notify the applicant accordingly.

(6) [Filing Date Where Missing Part of Description or Drawing Is
Filed] (a) Where a missing part of the description or a missing drawing
is filed with the Office within the time limit prescribed in the
Regulations, that part of the description or drawing shall be included in
the application, and, subject to subparagraphs (b) and (c), the filing date
shall be the date on which the Office has received that part of the
description or that drawing, or the date on which all of the requirements
applied by the Contracting Party under paragraphs (1) and (2) are
complied with, whichever is later.

(b) Where the missing part of the description or the missing
drawing is filed under subparagraph (a) to rectify its omission from an
application which, at the date on which one or more elements referred to
in paragraph (1)(a) were first received by the Office, claims the priority
of an earlier application, the filing date shall, upon the request of the
applicant filed within a time limit prescribed in the Regulations, and
subject to the requirements prescribed in the Regulations, be the date on
which all the requirements applied by the Contracting Party under
paragraphs (1) and (2) are complied with.

(c) Where the missing part of the description or the missing
drawing filed under subparagraph (a) is withdrawn within a time limit
fixed by the Contracting Party, the filing date shall be the date on which
the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1)
and (2) are complied with.

(7) [Replacing Description and Drawings by Reference to a
Previously Filed Application] (a) Subject to the requirements
prescribed in the Regulations, a reference, made upon the filing of the
application, in a language accepted by the Office, to a previously filed
application shall, for the purposes of the filing date of the application,
replace the description and any drawings.

(b) Where the requirements referred to in subparagraph (a) are not
complied with, the application may be deemed not to have been filed.
Where the application is deemed not to have been filed, the Office shall
notify the applicant accordingly, indicating the reasons therefor.

(8) [Exceptions] Nothing in this Article shall limit:
(i) the right of an applicant under Article 4G(1) or (2) of the Paris

Convention to preserve, as the date of a divisional application referred
to in that Article, the date of the initial application referred to in that
Article and the benefit of the right of priority, if any;

(ii) the freedom of a Contracting Party to apply any requirements
necessary to accord the benefit of the filing date of an earlier application
to an application of any type prescribed in the Regulations.

Article 6

Application

(1) [Form or Contents of Application] Except where otherwise
provided for by this Treaty, no Contracting Party shall require
compliance with any requirement relating to the form or contents of an
application different from or additional to:

(i) the requirements relating to form or contents which are provided
for in respect of international applications under the Patent Cooperation
Treaty;

(ii) the requirements relating to form or contents compliance with
which, under the Patent Cooperation Treaty, may be required by the
Office of, or acting for, any State party to that Treaty once the
processing or examination of an international application, as referred to
in Article 23 or 40 of the said Treaty, has started;

(iii) any further requirements prescribed in the Regulations.
(2) [Request Form] (a) A Contracting Party may require that the

contents of an application which correspond to the contents of the
request of an international application under the Patent Cooperation
Treaty be presented on a request Form prescribed by that Contracting
Party. A Contracting Party may also require that any further contents
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allowed under paragraph (1)(ii) or prescribed in the Regulations
pursuant to paragraph (1)(iii) be contained in that request Form.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), and subject to Article 8(1), a
Contracting Party shall accept the presentation of the contents referred
to in subparagraph (a) on a request Form provided for in the
Regulations.

(3) [Translation] A Contracting Party may require a translation of
any part of the application that is not in a language accepted by its
Office. A Contracting Party may also require a translation of the parts of
the application, as prescribed in the Regulations, that are in a language
accepted by the Office, into any other languages accepted by that
Office.

(4) [Fees] A Contracting Party may require that fees be paid in
respect of the application. A Contracting Party may apply the provisions
of the Patent Cooperation Treaty relating to payment of application
fees.

(5) [Priority Document] Where the priority of an earlier
application is claimed, a Contracting Party may require that a copy of
the earlier application, and a translation where the earlier application is
not in a language accepted by the Office, be filed in accordance with the
requirements prescribed in the Regulations.

(6) [Evidence] A Contracting Party may require that evidence in
respect of any matter referred to in paragraph (1) or (2) or in a
declaration of priority, or any translation referred to in paragraph (3) or
(5), be filed with its Office in the course of the processing of the
application only where that Office may reasonably doubt the veracity of
that matter or the accuracy of that translation.

(7) [Notification] Where one or more of the requirements applied
by the Contracting Party under paragraphs (1) to (6) are not complied
with, the Office shall notify the applicant, giving the opportunity to
comply with any such requirement, and to make observations, within
the time limit prescribed in the Regulations.

(8) [Non-Compliance with Requirements] (a) Where one or more
of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs
(1) to (6) are not complied with within the time limit prescribed in the
Regulations, the Contracting Party may, subject to subparagraph (b) and
Articles 5 and 10, apply such sanction as is provided for in its law.

(b) Where any requirement applied by the Contracting Party under
paragraph (1), (5) or (6) in respect of a priority claim is not complied
with within the time limit prescribed in the Regulations, the priority
claim may, subject to Article 13, be deemed non-existent. Subject to
Article 5(7)(b), no other sanctions may be applied.

Article 7

Representation

(1) [Representatives] (a) A Contracting Party may require that a
representative appointed for the purposes of any procedure before the
Office:

(i) have the right, under the applicable law, to practice before the
Office in respect of applications and patents;

(ii) provide, as his address, an address on a territory prescribed by
the Contracting Party.

(b) Subject to subparagraph (c), an act, with respect to any
procedure before the Office, by or in relation to a representative who
complies with the requirements applied by the Contracting Party under
subparagraph (a), shall have the effect of an act by or in relation to the
applicant, owner or other interested person who appointed that
representative.

(c) A Contracting Party may provide that, in the case of an oath or
declaration or the revocation of a power of attorney, the signature of a
representative shall not have the effect of the signature of the applicant,
owner or other interested person who appointed that representative.

(2) [Mandatory Representation] (a) A Contracting Party may
require that an applicant, owner or other interested person appoint a
representative for the purposes of any procedure before the Office,

except that an assignee of an application, an applicant, owner or other
interested person may act himself before the Office for the following
procedures:

(i) the filing of an application for the purposes of the filing date;
(ii) the mere payment of a fee;
(iii) any other procedure as prescribed in the Regulations;
(iv) the issue of a receipt or notification by the Office in respect of

any procedure referred to in items (i) to (iii).
(b) A maintenance fee may be paid by any person.
(3) [Appointment of Representative] A Contracting Party shall

accept that the appointment of the representative be filed with the Office
in a manner prescribed in the Regulations.

(4) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may
require that formal requirements other than those referred to in
paragraphs (1) to (3) be complied with in respect of the matters dealt
with in those paragraphs, except where otherwise provided for by this
Treaty or prescribed in the Regulations.

(5) [Notification] Where one or more of the requirements applied
by the Contracting Party under paragraphs (1) to (3) are not complied
with, the Office shall notify the assignee of the application, applicant,
owner or other interested person, giving the opportunity to comply with
any such requirement, and to make observations, within the time limit
prescribed in the Regulations.

(6) [Non-Compliance with Requirements] Where one or more of
the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1)
to (3) are not complied with within the time limit prescribed in the
Regulations, the Contracting Party may apply such sanction as is
provided for in its law.

Article 8

Communications; Addresses

(1) [Form and Means of Transmittal of Communications] (a)
Except for the establishment of a filing date under Article 5(1), and
subject to Article 6(1), the Regulations shall, subject to subparagraphs
(b) to (d), set out the requirements which a Contracting Party shall be
permitted to apply as regards the form and means of transmittal of
communications.

(b) No Contracting Party shall be obliged to accept the filing of
communications other than on paper.

(c) No Contracting Party shall be obliged to exclude the filing of
communications on paper.

(d) A Contracting Party shall accept the filing of communications
on paper for the purpose of complying with a time limit.

(2) [Language of Communications] A Contracting Party may,
except where otherwise provided for by this Treaty or the Regulations,
require that a communication be in a language accepted by the Office.

(3) [Model International Forms] Notwithstanding paragraph
(1)(a), and subject to paragraph (1)(b) and Article 6(2)(b), a Contracting
Party shall accept the presentation of the contents of a communication
on a Form which corresponds to a Model International Form in respect
of such a communication provided for in the Regulations, if any.

(4) [Signature of Communications] (a) Where a Contracting Party
requires a signature for the purposes of any communication, that
Contracting Party shall accept any signature that complies with the
requirements prescribed in the Regulations.

(b) No Contracting Party may require the attestation, notarization,
authentication, legalization or other certification of any signature which
is communicated to its Office, except in respect of any quasi-judicial
proceedings or as prescribed in the Regulations.

(c) Subject to subparagraph (b), a Contracting Party may require
that evidence be filed with the Office only where the Office may
reasonably doubt the authenticity of any signature.

(5) [Indications in Communications] A Contracting Party may
require that any communication contain one or more indications
prescribed in the Regulations.
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(6) [Address for Correspondence, Address for Legal Service and
Other Address] A Contracting Party may, subject to any provisions
prescribed in the Regulations, require that an applicant, owner or other
interested person indicate in any communication:

(i) an address for correspondence;
(ii) an address for legal service;
(iii) any other address provided for in the Regulations.
(7) [Notification] Where one or more of the requirements applied

by the Contracting Party under paragraphs (1) to (6) are not complied
with in respect of communications, the Office shall notify the applicant,
owner or other interested person, giving the opportunity to comply with
any such requirement, and to make observations, within the time limit
prescribed in the Regulations.

(8) [Non-Compliance with Requirements] Where one or more of
the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1)
to (6) are not complied with within the time limit prescribed in the
Regulations, the Contracting Party may, subject to Articles 5 and 10 and
to any exceptions prescribed in the Regulations, apply such sanction as
is provided for in its law.

Article 9

Notifications

(1) [Sufficient Notification] Any notification under this Treaty or
the Regulations which is sent by the Office to an address for
correspondence or address for legal service indicated under Article 8(6),
or any other address provided for in the Regulations for the purpose of
this provision, and which complies with the provisions with respect to
that notification, shall constitute a sufficient notification for the
purposes of this Treaty and the Regulations.

(2) [If Indications Allowing Contact Were Not Filed] Nothing in
this Treaty and in the Regulations shall oblige a Contracting Party to
send a notification to an applicant, owner or other interested person, if
indications allowing that applicant, owner or other interested person to
be contacted have not been filed with the Office.

(3) [Failure to Notify] Subject to Article 10(1), where an Office
does not notify an applicant, owner or other interested person of a
failure to comply with any requirement under this Treaty or the
Regulations, that absence of notification does not relieve that applicant,
owner or other interested person of the obligation to comply with that
requirement.

Article 10

Validity of Patent; Revocation

(1) [Validity of Patent Not Affected by Non-Compliance with
Certain Formal Requirements] Non-compliance with one or more of
the formal requirements referred to in Articles 6(1), (2), (4) and (5) and
8(1) to (4) with respect to an application may not be a ground for
revocation or invalidation of a patent, either totally or in part, except
where the non-compliance with the formal requirement occurred as a
result of a fraudulent intention.

(2) [Opportunity to Make Observations, Amendments or
Corrections in Case of Intended Revocation or Invalidation] A patent
may not be revoked or invalidated, either totally or in part, without the
owner being given the opportunity to make observations on the intended
revocation or invalidation, and to make amendments and corrections
where permitted under the applicable law, within a reasonable time
limit.

(3) [No Obligation for Special Procedures] Paragraphs (1) and (2)
do not create any obligation to put in place judicial procedures for the
enforcement of patent rights distinct from those for the enforcement of
law in general.

Article 11

Relief in Respect of Time Limits

(1) [Extension of Time Limits] A Contracting Party may provide
for the extension, for the period prescribed in the Regulations, of a time
limit fixed by the Office for an action in a procedure before the Office in
respect of an application or a patent, if a request to that effect is made to
the Office in accordance with the requirements prescribed in the
Regulations, and the request is filed, at the option of the Contracting
Party:

(i) prior to the expiration of the time limit; or
(ii) after the expiration of the time limit, and within the time limit

prescribed in the Regulations.
(2) [Continued Processing] Where an applicant or owner has

failed to comply with a time limit fixed by the Office of a Contracting
Party for an action in a procedure before the Office in respect of an
application or a patent, and that Contracting Party does not provide for
extension of a time limit under paragraph (1)(ii), the Contracting Party
shall provide for continued processing with respect to the application or
patent and, if necessary, reinstatement of the rights of the applicant or
owner with respect to that application or patent, if:

(i) a request to that effect is made to the Office in accordance with
the requirements prescribed in the Regulations;

(ii) the request is filed, and all of the requirements in respect of
which the time limit for the action concerned applied are complied with,
within the time limit prescribed in the Regulations.

(3) [Exceptions] No Contracting Party shall be required to provide
for the relief referred to in paragraph (1) or (2) with respect to the
exceptions prescribed in the Regulations.

(4) [Fees] A Contracting Party may require that a fee be paid in
respect of a request under paragraph (1) or (2).

(5) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may
require that requirements other than those referred to in paragraphs (1)
to (4) be complied with in respect of the relief provided for under
paragraph (1) or (2), except where otherwise provided for by this Treaty
or prescribed in the Regulations.

(6) [Opportunity to Make Observations in Case of Intended
Refusal] A request under paragraph (1) or (2) may not be refused
without the applicant or owner being given the opportunity to make
observations on the intended refusal within a reasonable time limit.

Article 12

Reinstatement of Rights After a Finding of Due Care
or Unintentionality by the Office

(1) [Request] A Contracting Party shall provide that, where an
applicant or owner has failed to comply with a time limit for an action in
a procedure before the Office, and that failure has the direct
consequence of causing a loss of rights with respect to an application or
patent, the Office shall reinstate the rights of the applicant or owner with
respect to the application or patent concerned, if:

(i) a request to that effect is made to the Office in accordance with
the requirements prescribed in the Regulations;

(ii) the request is filed, and all of the requirements in respect of
which the time limit for the said action applied are complied with,
within the time limit prescribed in the Regulations;

(iii) the request states the reasons for the failure to comply with the
time limit; and

(iv) the Office finds that the failure to comply with the time limit
occurred in spite of due care required by the circumstances having been
taken or, at the option of the Contracting Party, that any delay was
unintentional.

(2) [Exceptions] No Contracting Party shall be required to provide
for the reinstatement of rights under paragraph (1) with respect to the
exceptions prescribed in the Regulations.
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(3) [Fees] A Contracting Party may require that a fee be paid in
respect of a request under paragraph (1).

(4) [Evidence] A Contracting Party may require that a declaration
or other evidence in support of the reasons referred to in paragraph
(1)(iii) be filed with the Office within a time limit fixed by the Office.

(5) [Opportunity to Make Observations in Case of Intended
Refusal] A request under paragraph (1) may not be refused, totally or in
part, without the requesting party being given the opportunity to make
observations on the intended refusal within a reasonable time limit.

Article 13

Correction or Addition of Priority Claim;
Restoration of Priority Right

(1) [Correction or Addition of Priority Claim] Except where
otherwise prescribed in the Regulations, a Contracting Party shall
provide for the correction or addition of a priority claim with respect to
an application („the subsequent application”), if:

(i) a request to that effect is made to the Office in accordance with
the requirements prescribed in the Regulations;

(ii) the request is filed within the time limit prescribed in the
Regulations; and

(iii) the filing date of the subsequent application is not later than the
date of the expiration of the priority period calculated from the filing
date of the earliest application whose priority is claimed.

(2) [Delayed Filing of the Subsequent Application] Taking into
consideration Article 15, a Contracting Party shall provide that, where
an application („the subsequent application”) which claims or could
have claimed the priority of an earlier application has a filing date which
is later than the date on which the priority period expired, but within the
time limit prescribed in the Regulations, the Office shall restore the
right of priority, if:

(i) a request to that effect is made to the Office in accordance with
the requirements prescribed in the Regulations;

(ii) the request is filed within the time limit prescribed in the
Regulations;

(iii) the request states the reasons for the failure to comply with the
priority period; and

(iv) the Office finds that the failure to file the subsequent
application within the priority period occurred in spite of due care
required by the circumstances having been taken or, at the option of the
Contracting Party, was unintentional.

(3) [Failure to File a Copy of Earlier Application] A Contracting
Party shall provide that, where a copy of an earlier application required
under Article 6(5) is not filed with the Office within the time limit
prescribed in the Regulations pursuant to Article 6, the Office shall
restore the right of priority, if:

(i) a request to that effect is made to the Office in accordance with
the requirements prescribed in the Regulations;

(ii) the request is filed within the time limit for filing the copy of the
earlier application prescribed in the Regulations pursuant to Article
6(5);

(iii) the Office finds that the request for the copy to be provided had
been filed with the Office with which the earlier application was filed,
within the time limit prescribed in the Regulations; and

(iv) a copy of the earlier application is filed within the time limit
prescribed in the Regulations.

(4) [Fees] A Contracting Party may require that a fee be paid in
respect of a request under paragraphs (1) to (3).

(5) [Evidence] A Contracting Party may require that a declaration
or other evidence in support of the reasons referred to in paragraph
(2)(iii) be filed with the Office within a time limit fixed by the Office.

(6) [Opportunity to Make Observations in Case of Intended
Refusal] A request under paragraphs (1) to (3) may not be refused,
totally or in part, without the requesting party being given the
opportunity to make observations on the intended refusal within a
reasonable time limit.

Article 14

Regulations

(1) [Content] (a) The Regulations annexed to this Treaty provide
rules concerning:

(i) matters which this Treaty expressly provides are to be
„prescribed in the Regulations”;

(ii) details useful in the implementation of the provisions of this
Treaty;

(iii) administrative requirements, matters or procedures.
(b) The Regulations also provide rules concerning the formal

requirements which a Contracting Party shall be permitted to apply in
respect of requests for:

(i) recordation of change in name or address;
(ii) recordation of change in applicant or owner;
(iii) recordation of a license or a security interest;
(iv) correction of a mistake.
(c) The Regulations also provide for the establishment of Model

International Forms, and for the establishment of a request Form for the
purposes of Article 6(2)(b), by the Assembly, with the assistance of the
International Bureau.

(2) [Amending the Regulations] Subject to paragraph (3), any
amendment of the Regulations shall require three-fourths of the votes
cast.

(3) [Requirement of Unanimity] (a) The Regulations may specify
provisions of the Regulations which may be amended only by
unanimity.

(b) Any amendment of the Regulations resulting in the addition of
provisions to, or the deletion of provisions from, the provisions
specified in the Regulations pursuant to subparagraph (a) shall require
unanimity.

(c) In determining whether unanimity is attained, only votes
actually cast shall be taken into consideration. Abstentions shall not be
considered as votes.

(4) [Conflict Between the Treaty and the Regulations] In the case
of conflict between the provisions of this Treaty and those of the
Regulations, the former shall prevail.

Article 15

Relation to the Paris Convention

(1) [Obligation to Comply with the Paris Convention] Each
Contracting Party shall comply with the provisions of the Paris
Convention which concern patents.

(2) [Obligations and Rights Under the Paris Convention] (a)
Nothing in this Treaty shall derogate from obligations that Contracting
Parties have to each other under the Paris Convention.

(b) Nothing in this Treaty shall derogate from rights that applicants
and owners enjoy under the Paris Convention.

Article 16

Effect of Revisions, Amendments and Modifications
of the Patent Cooperation Treaty

(1) [Applicability of Revisions, Amendments and Modifications of
the Patent Cooperation Treaty] Subject to paragraph (2), any revision,
amendment or modification of the Patent Cooperation Treaty made
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after June 2, 2000, which is consistent with the Articles of this Treaty,
shall apply for the purposes of this Treaty and the Regulations if the
Assembly so decides, in the particular case, by three-fourths of the votes
cast.

(2) [Non-Applicability of Transitional Provisions of the Patent
Cooperation Treaty] Any provision of the Patent Cooperation Treaty,
by virtue of which a revised, amended or modified provision of that
Treaty does not apply to a State party to it, or to the Office of or acting
for such a State, for as long as the latter provision is incompatible with
the law applied by that State or Office, shall not apply for the purposes
of this Treaty and the Regulations.

Article 17

Assembly

(1) [Composition] (a) The Contracting Parties shall have an
Assembly.

(b) Each Contracting Party shall be represented in the Assembly by
one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors and
experts. Each delegate may represent only one Contracting Party.

(2) [Tasks] The Assembly shall:
(i) deal with matters concerning the maintenance and development

of this Treaty and the application and operation of this Treaty;
(ii) establish Model International Forms, and the request Form,

referred to in Article 14(1)(c), with the assistance of the International
Bureau;

(iii) amend the Regulations;
(iv) determine the conditions for the date of application of each

Model International Form, and the request Form, referred to in item (ii),
and each amendment referred to in item (iii);

(v) decide, pursuant to Article 16(1), whether any revision,
amendment or modification of the Patent Cooperation Treaty shall
apply for the purposes of this Treaty and the Regulations;

(vi) perform such other functions as are appropriate under this
Treaty.

(3) [Quorum] (a) One-half of the members of the Assembly which
are States shall constitute a quorum.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), if, in any session, the
number of the members of the Assembly which are States and are
represented is less than one-half but equal to or more than one-third of
the members of the Assembly which are States, the Assembly may
make decisions but, with the exception of decisions concerning its own
procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set
forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall
communicate the said decisions to the members of the Assembly which
are States and were not represented and shall invite them to express in
writing their vote or abstention within a period of three months from the
date of the communication. If, at the expiration of this period, the
number of such members having thus expressed their vote or abstention
attains the number of the members which was lacking for attaining the
quorum in the session itself, such decisions shall take effect, provided
that at the same time the required majority still obtains.

(4) [Taking Decisions in the Assembly] (a) The Assembly shall
endeavor to take its decisions by consensus.

(b) Where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter
at issue shall be decided by voting. In such a case:

(i) each Contracting Party that is a State shall have one vote and
shall vote only in its own name; and

(ii) any Contracting Party that is an intergovernmental organization
may participate in the vote, in place of its Member States, with a number
of votes equal to the number of its Member States which are party to this
Treaty. No such intergovernmental organization shall participate in the
vote if any one of its Member States exercises its right to vote and vice
versa. In addition, no such intergovernmental organization shall
participate in the vote if any one of its Member States party to this
Treaty is a Member State of another such intergovernmental

organization and that other intergovernmental organization participates
in that vote.

(5) [Majorities] (a) Subject to Articles 14(2) and (3), 16(1) and
19(3), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the
votes cast.

(b) In determining whether the required majority is attained, only
votes actually cast shall be taken into consideration. Abstentions shall
not be considered as votes.

(6) [Sessions] The Assembly shall meet in ordinary session once
every two years upon convocation by the Director General.

(7) [Rules of Procedure] The Assembly shall establish its own
rules of procedure, including rules for the convocation of extraordinary
sessions.

Article 18

International Bureau

(1) [Administrative Tasks] (a) The International Bureau shall
perform the administrative tasks concerning this Treaty.

(b) In particular, the International Bureau shall prepare the
meetings and provide the secretariat of the Assembly and of such
committees of experts and working groups as may be established by the
Assembly.

(2) [Meetings Other than Sessions of the Assembly] The Director
General shall convene any committee and working group established by
the Assembly.

(3) [Role of the International Bureau in the Assembly and Other
Meetings] (a) The Director General and persons designated by the
Director General shall participate, without the right to vote, in all
meetings of the Assembly, the committees and working groups
established by the Assembly.

(b) The Director General or a staff member designated by the
Director General shall be ex officio secretary of the Assembly, and of
the committees and working groups referred to in subparagraph (a).

(4) [Conferences] (a) The International Bureau shall, in
accordance with the directions of the Assembly, make the preparations
for any revision conferences.

(b) The International Bureau may consult with member States of
the Organization, intergovernmental organizations and international
and national non-governmental organizations concerning the said
preparations.

(c) The Director General and persons designated by the Director
General shall take part, without the right to vote, in the discussions at
revision conferences.

(5) [Other Tasks] The International Bureau shall carry out any
other tasks assigned to it in relation to this Treaty.

Article 19

Revisions

(1) [Revision of the Treaty] Subject to paragraph (2), this Treaty
may be revised by a conference of the Contracting Parties. The
convocation of any revision conference shall be decided by the
Assembly.

(2) [Revision or Amendment of Certain Provisions of the Treaty]
Article 17(2) and (6) may be amended either by a revision conference,
or by the Assembly according to the provisions of paragraph (3).

(3) [Amendment by the Assembly of Certain Provisions of the
Treaty] (a) Proposals for the amendment by the Assembly of Article
17(2) and (6) may be initiated by any Contracting Party or by the
Director General. Such proposals shall be communicated by the
Director General to the Contracting Parties at least six months in
advance of their consideration by the Assembly.
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(b) Adoption of any amendment to the provisions referred to in
subparagraph (a) shall require three-fourths of the votes cast.

(c) Any amendment to the provisions referred to in subparagraph
(a) shall enter into force one month after written notifications of
acceptance, effected in accordance with their respective constitutional
processes, have been received by the Director General from
three-fourths of the Contracting Parties which were members of the
Assembly at the time the Assembly adopted the amendment. Any
amendment to the said provisions thus accepted shall bind all the
Contracting Parties at the time the amendment enters into force, and
States and intergovernmental organizations which become Contracting
Parties at a subsequent date.

Article 20

Becoming Party to the Treaty

(1) [States] Any State which is party to the Paris Convention or
which is a member of the Organization, and in respect of which patents
may be granted, either through the State’s own Office or through the
Office of another State or intergovernmental organization, may become
party to this Treaty.

(2) [Intergovernmental Organizations] Any intergovernmental
organization may become party to this Treaty if at least one member
State of that intergovernmental organization is party to the Paris
Convention or a member of the Organization, and the
intergovernmental organization declares that it has been duly
authorized, in accordance with its internal procedures, to become party
to this Treaty, and declares that:

(i) it is competent to grant patents with effect for its member States;
or

(ii) it is competent in respect of, and has its own legislation binding
on all its member States concerning, matters covered by this Treaty, and
it has, or has charged, a regional Office for the purpose of granting
patents with effect in its territory in accordance with that legislation.

Subject to paragraph (3), any such declaration shall be made at the
time of the deposit of the instrument of ratification or accession.

(3) [Regional Patent Organizations] The European Patent
Organization, the Eurasian Patent Organization and the African
Regional Industrial Property Organization, having made the declaration
referred to in paragraph (2)(i) or (ii) in the Diplomatic Conference that
has adopted this Treaty, may become party to this Treaty as an
intergovernmental organization, if it declares, at the time of the deposit
of the instrument of ratification or accession that it has been duly
authorized, in accordance with its internal procedures, to become party
to this Treaty.

(4) [Ratification or Accession] Any State or intergovernmental
organization satisfying the requirements in paragraph (1), (2) or (3) may
deposit:

(i) an instrument of ratification if it has signed this Treaty; or
(ii) an instrument of accession if it has not signed this Treaty.

Article 21

Entry into Force; Effective Dates of Ratifications and Accessions

(1) [Entry into Force of this Treaty] This Treaty shall enter into
force three months after ten instruments of ratification or accession by
States have been deposited with the Director General.

(2) [Effective Dates of Ratifications and Accessions] This Treaty
shall bind:

(i) the ten States referred to in paragraph (1), from the date on
which this Treaty has entered into force;

(ii) each other State, from the expiration of three months after the
date on which the State has deposited its instrument of ratification or
accession with the Director General, or from any later date indicated in

that instrument, but no later than six months after the date of such
deposit;

(iii) each of the European Patent Organization, the Eurasian Patent
Organization and the African Regional Industrial Property
Organization, from the expiration of three months after the deposit of its
instrument of ratification or accession, or from any later date indicated
in that instrument, but no later than six months after the date of such
deposit, if such instrument has been deposited after the entry into force
of this Treaty according to paragraph (1), or three months after the entry
into force of this Treaty if such instrument has been deposited before the
entry into force of this Treaty;

(iv) any other intergovernmental organization that is eligible to
become party to this Treaty, from the expiration of three months after
the deposit of its instrument of ratification or accession, or from any
later date indicated in that instrument, but no later than six months after
the date of such deposit.

Article 22

Application of the Treaty to Existing Applications and Patents

(1) [Principle] Subject to paragraph (2), a Contracting Party shall
apply the provisions of this Treaty and the Regulations, other than
Articles 5 and 6(1) and (2) and related Regulations, to applications
which are pending, and to patents which are in force, on the date on
which this Treaty binds that Contracting Party under Article 21.

(2) [Procedures] No Contracting Party shall be obliged to apply
the provisions of this Treaty and the Regulations to any procedure in
proceedings with respect to applications and patents referred to in
paragraph (1), if such procedure commenced before the date on which
this Treaty binds that Contracting Party under Article 21.

Article 23

Reservations

(1) [Reservation] Any State or intergovernmental organization
may declare through a reservation that the provisions of Article 6(1)
shall not apply to any requirement relating to unity of invention
applicable under the Patent Cooperation Treaty to an international
application.

(2) [Modalities] Any reservation under paragraph (1) shall be
made in a declaration accompanying the instrument of ratification of, or
accession to, this Treaty of the State or intergovernmental organization
making the reservation.

(3) [Withdrawal] Any reservation under paragraph (1) may be
withdrawn at any time.

(4) [Prohibition of Other Reservations] No reservation to this
Treaty other than the reservation allowed under paragraph (1) shall be
permitted.

Article 24

Denunciation of the Treaty

(1) [Notification] Any Contracting Party may denounce this Treaty
by notification addressed to the Director General.

(2) [Effective Date] Any denunciation shall take effect one year
from the date on which the Director General has received the
notification or at any later date indicated in the notification. It shall not
affect the application of this Treaty to any application pending or any
patent in force in respect of the denouncing Contracting Party at the
time of the coming into effect of the denunciation.
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Article 25

Languages of the Treaty

(1) [Authentic Texts] This Treaty is signed in a single original in
the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages,
all texts being equally and exclusively authentic.

(2) [Official Texts] An official text in any language other than
those referred to in paragraph (1) shall be established by the Director
General, after consultation with the interested parties. For the purposes
of this paragraph, interested party means any State which is party to the
Treaty, or is eligible to become party to the Treaty under Article 20(1),
whose official language, or one of whose official languages, is
involved, and the European Patent Organization, the Eurasian Patent
Organization and the African Regional Industrial Property
Organization and any other intergovernmental organization that is party
to the Treaty, or may become party to the Treaty, if one of its official
languages is involved.

(3) [Authentic Texts to Prevail] In case of differences of opinion on
interpretation between authentic and official texts, the authentic texts
shall prevail.

Article 26

Signature of the Treaty

The Treaty shall remain open for signature by any State that is
eligible for becoming party to the Treaty under Article 20(1) and by the
European Patent Organization, the Eurasian Patent Organization and
the African Regional Industrial Property Organization at the
headquarters of the Organization for one year after its adoption.

Article 27

Depositary; Registration

(1) [Depositary] The Director General is the depositary of this
Treaty.

(2) [Registration] The Director General shall register this Treaty
with the Secretariat of the United Nations.

Agreed Statements by the Diplomatic Conference
regarding the Patent Law Treaty and the Regulations

under the Patent Law Treaty

1. When adopting Article l(xiv), the Diplomatic Conference
understood that the words „procedure before the Office” would not
cover judicial procedures under the applicable law.

2. When adopting Articles l(xvii), 16 and 17(2)(v), the Diplomatic
Conference understood that:

(1) The PLT Assembly would, when appropriate, be convened in
conjunction with meetings of the PCT Assembly.

(2) Contracting Parties of the PLT would be consulted, when
appropriate, in addition to States party to the PCT, in relation to
proposed modifications of the PCT Administrative Instructions.

(3) The Director General shall propose, for the determination of the
PCT Assembly, that Contracting Parties of the PLT which are not party
to the PCT be invited as observers to PCT Assembly meetings and to
meetings of other PCT bodies, when appropriate.

(4) When the PLT Assembly decides, under Article 16, that a
revision, amendment or modification of the PCT shall apply for the
purposes of the PLT, the Assembly may provide for transitional
provisions under the PLT in the particular case.

3. When adopting Articles 6(5) and 13(3), and Rules 4 and 14, the
Diplomatic Conference urged the World Intellectual Property

Organization to expedite the creation of a digital library system for
priority documents. Such a system would be of benefit to patent owners
and others wanting access to priority documents.

4. With a view to facilitating the implementation of Rule 8(1)(a) of
this Treaty, the Diplomatic Conference requests the General Assembly
of the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the
Contracting Parties to provide the developing and least developed
countries and countries in transition with additional technical assistance
to meet their obligations under this Treaty, even before the entry into
force of the Treaty. The Diplomatic Conference further urges
industrialized market economy countries to provide, on request and on
mutually agreed terms and conditions, technical and financial
cooperation in favour of developing and least developed countries and
countries in transition. The Diplomatic Conference requests the WIPO
General Assembly, once the Treaty has entered into force, to monitor
and evaluate the progress of that cooperation every ordinary session.

5. When adopting Rules 12(5)(vi) and 13(3)(iv), the Diplomatic
Conference understood that, while it was appropriate to exclude actions
in relation to inter partes proceedings from the relief provided by
Articles 11 and 12, it was desirable that the applicable law of
Contracting Parties provide appropriate relief in those circumstances
which takes into account the competing interests of third parties, as well
as those interests of others who are not parties to the proceedings.

6. It was agreed that any dispute arising between two or more
Contracting Parties concerning the interpretation or the application of
this Treaty and its Regulations may be settled amicably through
consultation or mediation under the auspices of the Director General.”

„A Genfben, 2000. június 1-jén elfogadott
Szabadalmi Jogi Szerzõdés

1. cikk

Rövidített kifejezések

E Szerzõdés alkalmazásában, eltérõ rendelkezés hiányában
(i) „Hivatal” az a hatóság, amelyet a Szerzõdõ Fél szabadalmak

megadásával vagy az e Szerzõdés hatálya alá tartozó egyéb feladatokkal
felruházott;

(ii) „bejelentés” a 3. cikkben említett, szabadalom megadására irá-
nyuló bejelentés;

(iii) „szabadalom” a 3. cikkben említett szabadalom;
(iv) „személy” különösen a természetes és a jogi személy;
(v) „beadvány” a Hivatalhoz benyújtott bejelentés, illetve bejelen-

téssel vagy szabadalommal kapcsolatos kérelem, nyilatkozat, irat, leve-
lezés vagy egyéb tájékoztatás, függetlenül attól, hogy az e Szerzõdés
hatálya alá tartozó eljárásra vonatkozik-e vagy sem;

(vi) „hivatali nyilvántartás” a Hivatal által vezetett adatok gyûjte-
ménye, amely a Hivatalhoz vagy más hatósághoz benyújtott bejelenté-
seket, a Hivatal vagy más hatóság által az érintett Szerzõdõ Félre kiter-
jedõ hatállyal megadott szabadalmakat és az azokra vonatkozó adatokat
tartalmazza, függetlenül a hordozótól, amelyen ezeket az adatokat tárol-
ják;

(vii) „bejegyzés” a hivatali nyilvántartásba történõ adatfelvétel;
(viii) „bejelentõ” az, aki a hivatali nyilvántartásban – az irányadó

jogszabályok szerint – a szabadalmat bejelentõ személyként vagy olyan
más személyként szerepel, aki a bejelentés benyújtója, illetve annak
továbbvivõje;

(ix) „szabadalmas” az, aki a hivatali nyilvántartásban szabadalmas-
ként szerepel;

(x) „képviselõ” az irányadó jogszabályok szerinti képviselõ;
(xi) „aláírás” az önazonosítás bármely módja;
(xii) „Hivatal által elfogadott nyelv” a Hivatal által az elõtte folyó

eljárás céljaira elfogadott bármely nyelv;
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(xiii) „fordítás” a Hivatal által elfogadott nyelvre történõ fordítás
vagy – ha ez alkalmazandó – a Hivatal által elfogadott ábécére vagy ka-
rakterkészletre történõ átírás;

(xiv) „Hivatal elõtti eljárás” a bejelentésre vagy a szabadalomra vo-
natkozó, a Hivatal elõtti ügymenet részét képezõ eljárás;

(xv) hacsak a szövegösszefüggésbõl más nem következik, az egyes
számú szavakon érteni kell a többes számú szavakat is és fordítva, illet-
ve a hímnemû személyes névmásokon érteni kell a nõnemû személyes
névmásokat is;

(xvi) „Párizsi Egyezmény” a Párizsban, 1883. március 20-án aláírt,
az ipari tulajdon oltalmára létesült – felülvizsgált és módosított – Párizsi
Egyezmény;

(xvii) „Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés” az 1970. június
19-én aláírt, többször felülvizsgált, kiegészített és módosított Szaba-
dalmi Együttmûködési Szerzõdés, a hozzá csatolt Végrehajtási Sza-
bályzattal és Ügyintézési Utasításokkal együtt;

(xviii) „Szerzõdõ Fél” az e Szerzõdésben részes állam vagy kor-
mányközi szervezet;

(xix) „irányadó jogszabályok” az adott állam jogszabályai, ha a
Szerzõdõ Fél állam, ha pedig a Szerzõdõ Fél kormányközi szervezet, az
a jogi aktus, amelynek alapján a kormányközi szervezet mûködik;

(xx) „megerõsítési okirat” a megerõsítési, az elfogadási és a jóvá-
hagyási okirat;

(xxi) „Szervezet” a Szellemi Tulajdon Világszervezete;
(xxii) „Nemzetközi Iroda” a Szervezet Nemzetközi Irodája;
(xxiii) „fõigazgató” a Szervezet fõigazgatója.

2. cikk

Általános elvek

(1) [Kedvezõbb követelmények] Az 5. cikkben foglaltak kivételé-
vel bármelyik Szerzõdõ Fél az e Szerzõdésben és a Végrehajtási Sza-
bályzatban meghatározott követelményeknél a bejelentõk és a szaba-
dalmasok szempontjából kedvezõbb követelményeket határozhat meg.

(2) [A szabadalmi anyagi jogi szabályozás hiánya] E Szerzõdés-
ben és a Végrehajtási Szabályzatban semmi nem értelmezhetõ úgy,
hogy elõírásaival korlátozná a Szerzõdõ Felek szabadságát abban, hogy
a szabadalmakra vonatkozóan szándékaiknak megfelelõ anyagi jogi
követelményeket írjanak elõ.

3. cikk

A Szerzõdés hatálya alá tartozó bejelentések és szabadalmak

(1) [Bejelentések] a) E Szerzõdés és a Végrehajtási Szabályzat ren-
delkezéseit azokra a nemzeti és regionális találmányi szabadalmak és
póttalálmányok, illetve pótszabadalmak iránti bejelentésekre kell alkal-
mazni, amelyeket a Szerzõdõ Fél Hivatalához vagy a Hivatalára kiterje-
dõen nyújtottak be, és amelyek

(i) a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés szerint nemzetközi
bejelentésként benyújtható bejelentésfajták;

(ii) a Párizsi Egyezmény 4. cikke G) pontjának (1) vagy (2) bekez-
désében említett, találmányi szabadalmakra vagy pótszabadalmakra vo-
natkozó, megosztással keletkezõ, (i) pont szerinti bejelentésfajták.

b) A Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés eltérõ rendelkezése
hiányában e Szerzõdés és a Végrehajtási Szabályzat rendelkezéseit al-
kalmazni kell a találmányi szabadalmak és pótszabadalmak iránti, a
Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés szerinti nemzetközi bejelen-
tésekre

(i) a Szerzõdõ Fél Hivatala elõtt a Szabadalmi Együttmûködési
Szerzõdés 22. cikke és 39. cikkének (1) bekezdése szerinti határidõk
tekintetében;

(ii) az azon a napon vagy az azt a napot követõen indult eljárások
tekintetében, amelyen a nemzetközi bejelentés elintézése vagy vizsgá-
lata az említett Szerzõdés 23. vagy 40. cikke értelmében megkezdõdhet.

(2) [Szabadalmak] E Szerzõdés és a Végrehajtási Szabályzat ren-
delkezéseit kell alkalmazni azokra a nemzeti és regionális találmányi
szabadalmakra és azokra a nemzeti és regionális pótszabadalmakra,
amelyeket a Szerzõdõ Félre kiterjedõ hatállyal adtak meg.

4. cikk

Nemzetbiztonsági kivétel

E Szerzõdésben és a Végrehajtási Szabályzatban semmi nem kor-
látozhatja a Szerzõdõ Feleket abban, hogy a nemzetbiztonságuk megõr-
zése miatt szükségesnek tartott intézkedéseket megtegyék.

5. cikk

Bejelentési nap

(1) [A bejelentés kellékei] a) Ha a Végrehajtási Szabályzat eltérõen
nem rendelkezik, a (2)–(8) bekezdésekben meghatározott feltételekkel
bármelyik Szerzõdõ Fél rendelkezhet úgy, hogy a bejelentés napja az a
nap, amelyen a Hivatal – a bejelentõ választása szerint papírhordozón
vagy a Hivatal által a bejelentési nap céljaira megengedett bármilyen
más módon – a következõ kellékek mindegyikét kézhez vette:

(i) kifejezett vagy hallgatólagos utalást arra vonatkozóan, hogy a
kellékeket bejelentésként nyújtották be;

(ii) a bejelentõ azonosítására alkalmas vagy a vele való kapcsolat-
felvételt lehetõvé tevõ adatokat;

(iii) olyan részt, amely leírásnak tekinthetõ.
b) A bejelentési nap céljaira bármelyik Szerzõdõ Fél az a) pont (iii)

alpontjában említett kellékként rajzot is elfogadhat.
c) A bejelentési nap céljaira bármelyik Szerzõdõ Fél megkövetel-

heti mind a bejelentõ azonosítására alkalmas, mind pedig a vele való
kapcsolatfelvételt lehetõvé tevõ adatokat, vagy az a) pont (ii) alpontja
szerinti kellékként a bejelentõ azonosítására alkalmas vagy a vele való
kapcsolatfelvételt lehetõvé tevõ bizonyítékot fogadhat el.

(2) [Nyelv] a) Bármelyik Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy az (1)
bekezdés a) pontjának (i) és (ii) alpontjában említett adatokat a Hivatal
által elfogadott nyelven adják meg.

b) Az (1) bekezdés a) pontjának (iii) alpontjában említett rész a be-
jelentési nap céljaira bármilyen nyelven benyújtható.

(3) [Értesítés] Ha a bejelentés nem felel meg a Szerzõdõ Fél által
az (1) és a (2) bekezdés szerint alkalmazott követelmények valamelyi-
kének, a Hivatal errõl a lehetõségekhez képest haladéktalanul értesíti a
bejelentõt, és lehetõséget ad arra, hogy a Végrehajtási Szabályzatban
elõírt határidõn belül a bejelentõ nyilatkozzék vagy a hiányokat pótolja.

(4) [A követelmények utólagos teljesítése] a) Ha az eredetileg be-
nyújtott bejelentés nem felel meg a Szerzõdõ Fél által az (1) és a (2) be-
kezdés szerint alkalmazott követelmények valamelyikének, a b) pont-
ban és a (6) bekezdésben foglaltak kivételével a bejelentés napja az a
nap, amelyen a Szerzõdõ Fél által az (1) és a (2) bekezdés szerint alkal-
mazott valamennyi követelménynek utólag eleget tettek.

b) Ha az a) pontban említett követelmények valamelyikének nem
tesznek eleget a Végrehajtási Szabályzatban elõírt határidõn belül, bár-
melyik Szerzõdõ Fél rendelkezhet úgy, hogy a bejelentést úgy tekinti,
mintha azt be sem nyújtották volna. A bejelentés be nem nyújtottnak te-
kintése esetén a Hivatal errõl – az indokok megjelölésével – értesíti a
bejelentõt.

(5) [Értesítés hiányzó leírásrészrõl vagy rajzról] Ha a bejelentési
nap megállapítása során a Hivatal úgy találja, hogy a leírás egy része a
bejelentésbõl hiányozni látszik, vagy a bejelentés olyan rajzra utal,
amely a bejelentésbõl hiányozni látszik, a Hivatal errõl haladéktalanul
értesíti a bejelentõt.

(6) [A bejelentési nap a hiányzó leírásrész vagy rajz pótlása ese-
tén] a) Ha a leírás hiányzó részét vagy a hiányzó rajzot a Végrehajtási
Szabályzatban elõírt határidõn belül a Hivatalhoz benyújtják, a leírás-
nak ezt a részét vagy ezt a rajzot a bejelentéshez tartozóként kell kezel-
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ni, és – a b) és a c) pontban foglalt kivételekkel – a bejelentés napja az a
nap lesz, amelyen a Hivatal ezt a leírásrészt, illetve rajzot kézhez vette,
vagy – ha ez a késõbbi – az a nap, amelyen a Szerzõdõ Fél által az (1) és
a (2) bekezdés szerint alkalmazott valamennyi követelménynek eleget
tettek.

b) Ha a hiányzó leírásrészt vagy rajzot olyan bejelentés hiánypótlá-
saként nyújtják be az a) pont szerint, amelyben azon a napon, amelyen
az (1) bekezdés a) pontjában említett egy vagy több kelléket a Hivatal
elõször kézhez vette, egy korábbi bejelentés elsõbbségét igénylik, a be-
jelentõnek a Végrehajtási Szabályzatban elõírt határidõn belül elõter-
jesztett kérelmére és az ott elõírt követelményektõl függõen a bejelentés
napja az a nap lesz, amelyen a Szerzõdõ Fél által az (1) és a (2) bekezdés
szerint alkalmazott valamennyi követelménynek eleget tettek.

c) Ha az a) pont szerint benyújtott hiányzó leírásrészt vagy rajzot a
Szerzõdõ Fél által megszabott határidõn belül visszavonják, a bejelen-
tés napja az a nap lesz, amelyen a Szerzõdõ Fél által az (1) és a (2) be-
kezdés szerint alkalmazott valamennyi követelménynek eleget tettek.

(7) [A leírás és a rajzok helyettesítése egy korábban benyújtott be-
jelentésre való hivatkozással] a) A Végrehajtási Szabályzatban elõírt
feltételekkel a bejelentés benyújtásával egyidejûleg tett, a Hivatal által
elfogadott nyelven korábban benyújtott bejelentésre történõ hivatkozás
a bejelentési nap céljaira helyettesíti a leírást és a rajzot.

b) Ha az a) pontban említett követelményeknek nem tesznek ele-
get, azt úgy lehet tekinteni, mintha a bejelentést be sem nyújtották vol-
na. A bejelentés be nem nyújtottnak tekintése esetén a Hivatal errõl – az
indokok megjelölésével – értesíti a bejelentõt.

(8) [Kivételek] E cikkben semmi nem korlátozza
(i) a bejelentõnek a Párizsi Egyezmény 4. cikke G) pontjának (1)

vagy (2) bekezdésében biztosított jogát arra vonatkozóan, hogy az ab-
ban a cikkben említett, megosztással keletkezõ bejelentés bejelentési
napjaként az abban a cikkben említett eredeti bejelentés napját és – ha
van ilyen – elsõbbségét megtartsa;

(ii) bármelyik Szerzõdõ Fél jogát arra, hogy a korábbi bejelentés
bejelentési napjának elismeréséhez szükséges bármely követelményt a
Végrehajtási Szabályzatban elõírt bármelyik bejelentésfajtára alkal-
mazza.

6. cikk

Bejelentés

(1) [A bejelentés alakja és tartalma] Ha e Szerzõdés eltérõen nem
rendelkezik, egyik Szerzõdõ Fél sem követelheti meg, hogy a bejelentés
alakja és tartalma tekintetében a következõktõl eltérõ vagy azt meghala-
dó követelményeknek tegyenek eleget:

(i) a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés szerinti nemzetközi
bejelentésekre elõírt alaki és tartalmi követelmények;

(ii) olyan alaki és tartalmi követelmények, amelyek teljesítését a
Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdésnek megfelelõen az abban a
Szerzõdésben részes bármelyik Szerzõdõ Állam Hivatala vagy a nevé-
ben eljáró Hivatal megkövetelheti, amint a nemzetközi bejelentésnek az
említett Szerzõdés 23. vagy 40. cikke szerinti elintézése vagy vizsgálata
megkezdõdött;

(iii) a Végrehajtási Szabályzatban elõírt további követelmények.
(2) [Ûrlap] a) Bármelyik Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy a

Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés szerinti nemzetközi bejelentés-
re vonatkozó kérelem tartalmával megegyezõ bejelentés tartalmát a
Szerzõdõ Fél által meghatározott ûrlapon nyújtsák be. A Szerzõdõ Fe-
lek bármelyike az (1) bekezdés (ii) pontjában megengedett vagy a Vég-
rehajtási Szabályzatban az (1) bekezdés (iii) pontja értelmében elõírt to-
vábbi tartalomnak az említett ûrlapon történõ feltüntetését is megköve-
telheti.

b) Az a) ponttól eltérõen és a 8. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen bármelyik Szerzõdõ Fél köteles elfogadni az a) pontban
említett tartalom benyújtását a Végrehajtási Szabályzat szerint bizto-
sított ûrlapon.

(3) [Fordítás] Bármelyik Szerzõdõ Fél megkövetelheti a bejelen-
tés bármely részének fordítását, ha az nem a Hivatal által elfogadott
nyelven készült. A Szerzõdõ Fél megkövetelheti a bejelentés azon ré-
szeinek is a Végrehajtási Szabályzatban elõírtaknak megfelelõ fordítá-
sát bármely más, a Hivatal által elfogadott nyelvre, amelyek a Hivatal
által elfogadott nyelven készültek.

(4) [Díjak] Bármelyik Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy a beje-
lentés tekintetében díjat fizessenek. A Szerzõdõ Fél alkalmazhatja a
Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdésnek a bejelentési díj megfizeté-
sére vonatkozó rendelkezéseit.

(5) [Elsõbbségi irat] Ha egy korábbi bejelentés elsõbbségét igény-
lik, bármelyik Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy a Végrehajtási Sza-
bályzatban elõírt követelményeknek megfelelõen nyújtsák be a Hivatal-
hoz az ilyen korábbi bejelentés másolatát, valamint annak fordítását, ha
a korábbi bejelentés nem a Hivatal által elfogadott nyelven készült.

(6) [Bizonyíték] Bármelyik Szerzõdõ Fél csak akkor követelheti
meg bizonyíték benyújtását a Hivatalhoz a bejelentési eljárás során az
(1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott kérdésben, valamint az el-
sõbbségi nyilatkozatra, illetve a (3) vagy az (5) bekezdés szerinti fordí-
tásra vonatkozóan, ha a Hivatal alappal vonja kétségbe az említettekre
vonatkozó bármely adat valódiságát, illetve a fordítás pontosságát.

(7) [Értesítés] Ha a Szerzõdõ Fél által az (1)–(6) bekezdések sze-
rint alkalmazott követelmények valamelyikének nem tesznek eleget, a
Hivatal errõl értesíti a bejelentõt, és lehetõséget ad arra, hogy a Végre-
hajtási Szabályzatban elõírt határidõn belül a bejelentõ nyilatkozzék
vagy a hiányokat pótolja.

(8) [A követelmények teljesítésének elmaradása] a) Ha a Szerzõdõ
Fél által az (1)–(6) bekezdések szerint alkalmazott követelmények vala-
melyikének nem tesznek eleget a Végrehajtási Szabályzatban elõírt ha-
táridõn belül, a Szerzõdõ Fél – a b) pontban, valamint az 5. és a 10. cikk-
ben foglalt kivételekkel – a jogszabályaiban elõírt jogkövetkezménye-
ket alkalmazhatja.

b) Ha a Szerzõdõ Fél által az elsõbbség igénylése tekintetében az
(1), az (5) vagy a (6) bekezdés szerint alkalmazott követelmények bár-
melyikének nem tesznek eleget a Végrehajtási Szabályzatban elõírt ha-
táridõn belül, a 13. cikkben foglaltak kivételével azt úgy kell tekinteni,
hogy nem igényeltek elsõbbséget. Az 5. cikk (7) bekezdésének b) pont-
jában foglalt kivétellel egyéb jogkövetkezmény nem alkalmazható.

7. cikk

Képviselet

(1) [Képviselõk] a) Bármelyik Szerzõdõ Fél megkövetelheti a Hi-
vatal elõtti bármely eljárás céljaira kijelölt képviselõtõl a következõket:

(i) az irányadó jogszabályok szerint legyen jogosult a Hivatal elõtti
eljárásra bejelentések és szabadalmak tekintetében;

(ii) címeként adjon meg a Szerzõdõ Fél által meghatározott terüle-
ten lévõ címet.

b) A c) pontban foglalt kivétellel a Szerzõdõ Fél által az a) pont
szerint alkalmazott követelményeknek megfelelõ képviselõ által vagy
az õ vonatkozásában a Hivatal elõtti eljárásban elvégzett cselekménye-
ket a képviselõt kijelölõ bejelentõ, szabadalmas vagy más érdekelt sze-
mély által vagy az õ vonatkozásában elvégzett cselekménynek kell
tekinteni.

c) Bármelyik Szerzõdõ Fél elõírhatja, hogy eskü vagy nyilatkozat
esetén, vagy a képviseleti meghatalmazás visszavonásakor a képviselõ
aláírásának nincs a képviselõt kijelölõ bejelentõ, szabadalmas vagy más
érdekelt személy aláírásával megegyezõ hatálya.

(2) [Kötelezõ képviselet] a) Bármelyik Szerzõdõ Fél megkövetel-
heti, hogy a bejelentõ, a szabadalmas vagy más érdekelt személy a Hi-
vatal elõtti bármely eljárás céljaira képviselõt jelöljön ki, kivéve a kö-
vetkezõ eljárásokat, amelyekben az, akire a bejelentést átruházták vagy
az átszállt, a bejelentõ, a szabadalmas vagy más érdekelt személy maga
is eljárhat a Hivatal elõtt:

(i) a bejelentésnek a bejelentési nap céljaira történõ benyújtása;
(ii) a díjak egyszerû megfizetése;
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(iii) a Végrehajtási Szabályzatban elõírt bármely más eljárás;
(iv) a Hivatal által az (i)–(iii) alpontokban említett bármely eljárás-

ra vonatkozó elismervény vagy értesítés kibocsátása.
b) A fenntartási díjat bárki megfizetheti.
(3) [A képviselõ kijelölése] Bármelyik Szerzõdõ Fél köteles elfo-

gadni, ha a képviselõ meghatalmazását a Végrehajtási Szabályzatban
elõírt módon nyújtották be a Hivatalhoz.

(4) [Egyéb követelmények tilalma] Egyik Szerzõdõ Fél sem köve-
telheti meg, hogy az (1)–(3) bekezdésekben említettektõl eltérõ alaki
követelményeknek tegyenek eleget az említett bekezdésekben szabá-
lyozott kérdések tekintetében, kivéve, ha e Szerzõdés vagy a Végrehaj-
tási Szabályzat eltérõen nem rendelkezik.

(5) [Értesítés] Ha a Szerzõdõ Fél által az (1)–(3) bekezdések sze-
rint alkalmazott követelmények valamelyikének nem tesznek eleget, a
Hivatal errõl értesíti azt, akire a bejelentést átruházták vagy az átszállt, a
bejelentõt, a szabadalmast vagy a más érdekelt személyt, és lehetõséget
ad arra, hogy a Végrehajtási Szabályzatban elõírt határidõn belül nyilat-
kozzanak vagy a hiányokat pótolják.

(6) [A követelmények teljesítésének elmaradása] Ha a Szerzõdõ
Fél által az (1)–(3) bekezdések szerint alkalmazott követelmények vala-
melyikének nem tesznek eleget a Végrehajtási Szabályzatban elõírt ha-
táridõn belül, a Szerzõdõ Fél a jogszabályaiban elõírt jogkövetkez-
ményeket alkalmazhatja.

8. cikk

Beadványok; címek

(1) [A beadvány alakja és továbbításának módja] a) A bejelentési
napnak az 5. cikk (1) bekezdése szerint történõ megállapítása kivételé-
vel és a 6. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételekkel a Végrehajtási
Szabályzat határozza meg – a b)–d) pontokra figyelemmel – azokat a
követelményeket, amelyeket a Szerzõdõ Fél alkalmazhat a beadványok
alakját és a továbbítás módját illetõen.

b) Egyik Szerzõdõ Fél sem köteles elfogadni a beadványok papír-
hordozótól eltérõ hordozón történõ benyújtását.

c) Egyik Szerzõdõ Fél sem köteles kizárni a beadványok papírhor-
dozón történõ benyújtását.

d) Mindegyik Szerzõdõ Félnek el kell fogadnia a beadványok pa-
pírhordozón történõ benyújtását valamely határidõ betartása céljából.

(2) [A beadvány nyelve] Ha ez a Szerzõdés vagy a Végrehajtási
Szabályzat eltérõen nem rendelkezik, bármelyik Szerzõdõ Fél megkö-
vetelheti, hogy a beadványt a Hivatal által elfogadott nyelven nyújtsák
be.

(3) [Nemzetközi ûrlapminta] Az (1) bekezdés a) pontjától eltérõen
és az (1) bekezdés b) pontjától és a 6. cikk (2) bekezdésének b) pontjától
függõen bármelyik Szerzõdõ Félnek el kell fogadnia a beadvány tartal-
mának benyújtását azon az ûrlapon, amely megegyezik az ilyen jellegû
beadványok tekintetében a Végrehajtási Szabályzat szerint biztosított
nemzetközi ûrlapmintával, ha van ilyen.

(4) [A beadvány aláírása] a) Ha a Szerzõdõ Fél a beadvány céljaira
aláírást követel meg, a Szerzõdõ Félnek el kell fogadnia bármely olyan
aláírást, amely megfelel a Végrehajtási Szabályzatban elõírt követelmé-
nyeknek.

b) Egyik Szerzõdõ Fél sem követelheti meg a Hivatalának címzett
beadványon szereplõ aláírás tanúk által, közjegyzõi vagy más hivatalos
okirattal, ellenjegyzéssel vagy egyéb módon történõ hitelesítését, a bí-
róságihoz hasonló eljárások esetei vagy a Végrehajtási Szabályzatban
elõírtak kivételével.

c) A b) ponttól eltérõen bármelyik Szerzõdõ Fél megkövetelheti bi-
zonyíték benyújtását Hivatalához, ha a Hivatal alappal vonhatja kétség-
be az aláírás eredetiségét.

(5) [A beadványban szereplõ adatok] Bármelyik Szerzõdõ Fél
megkövetelheti, hogy a beadvány a Végrehajtási Szabályzatban elõírt
egy vagy több adatot tartalmazzon.

(6) [Levelezési cím, kézbesítési cím és egyéb cím] A Végrehajtási
Szabályzatban foglalt kivétellel bármelyik Szerzõdõ Fél megkövetelhe-

ti, hogy a bejelentõ, a szabadalmas vagy a más érdekelt személy a
beadványban adjon meg

(i) levelezési címet;
(ii) kézbesítési címet;
(iii) a Végrehajtási Szabályzatban elõírt bármely más címet.
(7) [Értesítés] Ha a Szerzõdõ Fél által az (1)–(6) bekezdések sze-

rint alkalmazott követelmények valamelyikének nem tesznek eleget a
beadványok tekintetében, a Hivatal errõl értesíti a bejelentõt, a szaba-
dalmast vagy a más érdekelt személyt, és lehetõséget ad arra, hogy a
Végrehajtási Szabályzatban elõírt határidõn belül nyilatkozzanak vagy
a hiányokat pótolják.

(8) [A követelmények teljesítésének elmaradása] Ha a Szerzõdõ
Fél által az (1)–(6) bekezdések szerint alkalmazott követelmények vala-
melyikének nem tesznek eleget a Végrehajtási Szabályzatban elõírt ha-
táridõn belül, a Szerzõdõ Fél – az 5. és a 10. cikkben foglalt eltérésekkel
és a Végrehajtási Szabályzatban elõírt bármely kivétellel – a jogszabá-
lyaiban elõírt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

9. cikk

Értesítések

(1) [Megfelelõ értesítés] E Szerzõdés vagy a Végrehajtási Szabály-
zat szerinti bármely olyan értesítés, amelyet a Hivatal a 8. cikk (6) be-
kezdésében említett levelezési címre, kézbesítési címre vagy a Végre-
hajtási Szabályzatban e rendelkezés céljaira elõírt bármely más címre
küld, és amely megfelel az említett értesítésre vonatkozó elõírásoknak,
e Szerzõdés és a Végrehajtási Szabályzat céljaira megfelelõ értesítésnek
minõsül.

(2) [A kapcsolatfelvételt lehetõvé tevõ adatok benyújtásának elmu-
lasztása] E Szerzõdésben és a Végrehajtási Szabályzatban semmi nem
kötelezi a Szerzõdõ Felet arra, hogy a bejelentõnek, a szabadalmasnak
vagy a más érdekelt személynek értesítést küldjön, ha a Hivatalhoz nem
nyújtottak be olyan adatokat, amelyek a bejelentõvel, a szabadalmassal
vagy a más érdekelt személlyel való kapcsolatfelvételt lehetõvé teszik.

(3) [Az értesítés elmulasztása] Ha a Hivatal nem értesíti a bejelen-
tõt, a szabadalmast vagy a más érdekelt személyt arról, hogy nem tett
eleget e Szerzõdés vagy a Végrehajtási Szabályzat szerinti valamely kö-
vetelménynek, az értesítés hiánya – a 10. cikk (1) bekezdésében foglalt
kivétellel – nem menti fel a bejelentõt, a szabadalmast vagy a más érde-
kelt személyt az említett követelmény teljesítésének kötelezettsége alól.

10. cikk

A szabadalom érvényessége; megsemmisítés

(1) [A szabadalom érvényességét nem befolyásoló egyes alaki kö-
vetelmények elmulasztása] Nincs helye a szabadalom részben vagy
egészben történõ megsemmisítésének, illetve megvonásának abból az
okból, hogy a bejelentés nem felelt meg a 6. cikk (1), (2), (4) és (5) be-
kezdésében, valamint a 8. cikk (1)–(4) bekezdéseiben elõírt alaki köve-
telmények valamelyikének, kivéve, ha az alaki követelményt szándé-
kosan rosszhiszemûen nem teljesítették.

(2) [Nyilatkozattétel, módosítás, illetve hiánypótlás lehetõsége ki-
látásba helyezett megsemmisítés vagy megvonás esetén] Nincs helye a
szabadalom részben vagy egészben történõ megsemmisítésének, illetve
megvonásának anélkül, hogy a Hivatal ne adott volna lehetõséget a sza-
badalmasnak arra, hogy ésszerû határidõn belül a kilátásba helyezett
megsemmisítéssel vagy megvonással kapcsolatban nyilatkozzék, illet-
ve – ha azt az irányadó jogszabályok lehetõvé teszik – arra, hogy
módosítást hajtson végre vagy pótolja a hiányokat.

(3) [Különleges eljárásokra vonatkozó kötelezettség hiánya] Az
(1) és a (2) bekezdés nem keletkeztet kötelezettséget az általános jogér-
vényesítéstõl eltérõ bírósági eljárás bevezetésére a szabadalmi oltalom-
ból eredõ jogok érvényesítése tekintetében.
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11. cikk

A határidõk elmulasztásának orvoslása

(1) [A határidõ meghosszabbítása] Bármelyik Szerzõdõ Fél ren-
delkezhet a Hivatala elõtt folyó eljárásban a bejelentésre vagy a szaba-
dalomra vonatkozó bármely cselekményre a Hivatal által kitûzött határ-
idõ meghosszabbításáról a Végrehajtási Szabályzatban elõírt idõtartam-
ra, ha az erre irányuló kérelmet a Végrehajtási Szabályzatban elõírt fel-
tételeknek megfelelõen benyújtják a Hivatalhoz, a Szerzõdõ Fél válasz-
tása szerint

(i) a határidõ lejárta elõtt; vagy
(ii) a határidõ lejártát követõen a Végrehajtási Szabályzatban elõírt

határidõn belül.
(2) [Az eljárás folytatása] Ha a bejelentõ vagy a szabadalmas a

Szerzõdõ Fél Hivatala elõtt folyó eljárásban a bejelentésre vagy a szaba-
dalomra vonatkozó bármely cselekmény tekintetében elmulasztja a Hi-
vatal által kitûzött határidõt, és az említett Szerzõdõ Fél nem rendelke-
zik a határidõ meghosszabbításáról az (1) bekezdés (ii) pontjának meg-
felelõen, a Szerzõdõ Félnek gondoskodnia kell a bejelentésre vagy a
szabadalomra vonatkozó eljárás folytatásáról és – ha ez szükséges –
a bejelentõ vagy a szabadalmas jogainak újra érvénybe helyezésérõl a
bejelentés vagy a szabadalom tekintetében, feltéve, hogy

(i) az erre irányuló kérelmet a Végrehajtási Szabályzatban elõírt
feltételeknek megfelelõen benyújtják a Hivatalhoz;

(ii) a Végrehajtási Szabályzatban elõírt határidõn belül erre irányu-
ló kérelmet nyújtanak be, és eleget tesznek mindazoknak a követelmé-
nyeknek, amelyekre a cselekményre megállapított határidõ vonat-
kozott.

(3) [Kivételek] Egyik Szerzõdõ Félnek sem kell biztosítania az (1)
vagy a (2) bekezdésben említett jogorvoslati lehetõségeket a Végrehaj-
tási Szabályzatban elõírt kivételek tekintetében.

(4) [Díjak] Bármelyik Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy az (1) és
a (2) bekezdésben említett bármely jogorvoslati lehetõség tekintetében
díjat fizessenek.

(5) [Egyéb követelmények tilalma] Egyik Szerzõdõ Fél sem köve-
telheti meg, hogy az (1)–(4) bekezdésekben említettektõl eltérõ köve-
telményeknek tegyenek eleget az (1) vagy a (2) bekezdésben említett
jogorvoslati lehetõségek tekintetében, kivéve, ha e Szerzõdés vagy a
Végrehajtási Szabályzat eltérõen nem rendelkezik.

(6) [Nyilatkozattétel lehetõsége kilátásba helyezett elutasítás ese-
tén] Az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti kérelem nem utasítható el anél-
kül, hogy a Hivatal ne adott volna lehetõséget a bejelentõnek vagy a sza-
badalmasnak arra, hogy ésszerû határidõn belül nyilatkozzék a kilátásba
helyezett elutasítással kapcsolatban.

12. cikk

A jogok újra érvénybe helyezése a Hivatal által megállapított
kellõ gondosság vagy nem szándékos mulasztás esetén

(1) [Kérelem] A Szerzõdõ Félnek biztosítania kell, hogy ha a beje-
lentõ vagy a szabadalmas a Hivatal elõtt folyó eljárásban valamely cse-
lekményre kitûzött határidõt elmulaszt, és a mulasztás közvetlenül a be-
jelentésre vagy a szabadalomra vonatkozó jogok elvesztését eredmé-
nyezi, a Hivatal a bejelentõt vagy a szabadalmast az érintett bejelentés-
sel vagy szabadalommal kapcsolatban jogaiba visszahelyezi, feltéve,
hogy

(i) az erre irányuló kérelmet a Végrehajtási Szabályzatban elõírt
feltételeknek megfelelõen benyújtják a Hivatalhoz;

(ii) a Végrehajtási Szabályzatban elõírt határidõn belül erre irányu-
ló kérelmet nyújtanak be, és eleget tesznek mindazoknak a követelmé-
nyeknek, amelyekre a cselekményre megállapított határidõ vonat-
kozott;

(iii) a kérelemben megjelölik a mulasztás okát; és
(iv) a Hivatal megállapítja, hogy a határidõ elmulasztása annak el-

lenére következett be, hogy az adott körülmények között kellõ gondos-

sággal jártak el, vagy – a Szerzõdõ Fél választása szerint – a késedelem
nem volt szándékos.

(2) [Kivételek] Egyik Szerzõdõ Féltõl sem követelhetõ meg, hogy
az (1) bekezdés szerint rendelkezzék a jogok újra érvénybe helyezésérõl
a Végrehajtási Szabályzatban elõírt kivételek tekintetében.

(3) [Díjak] Bármelyik Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy az (1)
bekezdés szerinti kérelemmel kapcsolatban díjat fizessenek.

(4) [Bizonyíték] Bármelyik Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy az
(1) bekezdés (iii) pontjában említett ok alátámasztására Hivatalához
nyilatkozatot vagy egyéb bizonyítékot nyújtsanak be a Hivatal által
kitûzött határidõn belül.

(5) [Nyilatkozattétel lehetõsége kilátásba helyezett elutasítás ese-
tén] Az (1) bekezdés szerinti kérelem nem utasítható el részben vagy
egészben anélkül, hogy a Hivatal ne adott volna lehetõséget a kérelme-
zõnek arra, hogy ésszerû határidõn belül nyilatkozzék a kilátásba helye-
zett elutasítással kapcsolatban.

13. cikk

Az elsõbbségi igény kijavítása vagy kiegészítése;
az elsõbbségi igény orvoslása

(1) [Az elsõbbségi igény kijavítása vagy kiegészítése] A Végrehaj-
tási Szabályzatban elõírt eltérõ rendelkezés hiányában a Szerzõdõ Fél-
nek biztosítania kell a bejelentés („késõbbi bejelentés”) tekintetében
igényelt elsõbbség kijavítását vagy kiegészítését, ha

(i) az erre irányuló kérelmet a Végrehajtási Szabályzatban elõírt
feltételeknek megfelelõen a Hivatalhoz benyújtják;

(ii) a kérelmet a Végrehajtási Szabályzatban elõírt határidõn belül
nyújtják be; és

(iii) a késõbbi bejelentés bejelentési napja nem késõbbi, mint az a
nap, amelyen lejárt az annak a legkorábbi bejelentésnek a bejelentési
napjától számított elsõbbségi idõtartam, amelynek az elsõbbségét
igénylik.

(2) [A késõbbi bejelentés elkésett benyújtása] A 15. cikkben foglal-
takat figyelembe véve a Szerzõdõ Félnek biztosítania kell, hogy ha an-
nak a bejelentésnek („késõbbi bejelentés”), amely egy korábbi bejelen-
tés elsõbbségét igényli vagy igényelhette volna, a bejelentési napja ké-
sõbbi, mint az elsõbbségi idõtartam lejártának napja, de a Végrehajtási
Szabályzatban elõírt határidõn belül van, a Hivatal helyt ad az elsõbb-
ségi igénynek, feltéve, hogy

(i) az erre irányuló kérelmet a Végrehajtási Szabályzatban elõírt
feltételeknek megfelelõen a Hivatalhoz benyújtják;

(ii) a kérelmet a Végrehajtási Szabályzatban elõírt határidõn belül
nyújtják be;

(iii) a kérelemben megjelölik az elsõbbségi idõtartam elmulasztá-
sának okát; és

(iv) a Hivatal megállapítja, hogy a késõbbi bejelentés elsõbbségi
idõtartamon belüli benyújtásának elmulasztása annak ellenére követke-
zett be, hogy az adott körülmények között kellõ gondossággal jártak el,
vagy – a Szerzõdõ Fél választása szerint – a mulasztás nem volt
szándékos.

(3) [A korábbi bejelentés másolata benyújtásának elmulasztása] A
Szerzõdõ Félnek biztosítania kell, hogy ha a korábbi bejelentésnek a 6.
cikk (5) bekezdése alapján megkövetelt másolatát nem nyújtják be a Hi-
vatalhoz a 6. cikk értelmében a Végrehajtási Szabályzatban elõírt határ-
idõn belül, a Hivatal helyt ad az elsõbbségi igénynek, feltéve, hogy

(i) az erre irányuló kérelmet a Végrehajtási Szabályzatban elõírt
feltételeknek megfelelõen a Hivatalhoz benyújtják;

(ii) a kérelmet a 6. cikk (5) bekezdése értelmében a Végrehajtási
Szabályzatban a korábbi bejelentés másolatának benyújtására elõírt ha-
táridõn belül nyújtják be;

(iii) a Hivatal megállapítja, hogy a másolat kiadása iránti kérelmet
a Végrehajtási Szabályzatban elõírt határidõn belül nyújtották be ahhoz
a hivatalhoz, amelyhez a korábbi bejelentést benyújtották; és

(iv) a korábbi bejelentés másolatát a Végrehajtási Szabályzatban
elõírt határidõn belül benyújtják.
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(4) [Díjak] Bármelyik Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy az
(1)–(3) bekezdések szerinti kérelemmel kapcsolatban díjat fizessenek.

(5) [Bizonyíték] Bármelyik Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy a
(2) bekezdés (iii) pontjában említett ok alátámasztására Hivatalához
nyilatkozatot vagy egyéb bizonyítékot nyújtsanak be a Hivatal által
kitûzött határidõn belül.

(6) [Nyilatkozattétel lehetõsége kilátásba helyezett elutasítás ese-
tén] Az (1)–(3) bekezdések szerinti kérelem nem utasítható el részben
vagy egészben anélkül, hogy a Hivatal ne adott volna lehetõséget a ké-
relmezõnek arra, hogy ésszerû határidõn belül nyilatkozzék a kilátásba
helyezett elutasítással kapcsolatban.

14. cikk

Végrehajtási Szabályzat

(1) [Tartalom] a) Az e Szerzõdés mellékletét képezõ Végrehajtási
Szabályzat szabályokat tartalmaz

(i) olyan kérdésekben, amelyekrõl e Szerzõdés kifejezetten „a Vég-
rehajtási Szabályzatban elõírt” utalást tartalmazza;

(ii) az e Szerzõdés rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatban
célszerû bármely részletkérdésrõl;

(iii) az ügyintézési követelményekrõl, kérdésekrõl vagy eljárások-
ról.

b) A Végrehajtási Szabályzat rendelkezéseket állapít meg azokra
az alaki követelményekre is, amelyeket a Szerzõdõ Felek a következõk
iránti kérelmekre alkalmazhatnak:

(i) név- vagy címváltozás bejegyzése;
(ii) a bejelentõ vagy a szabadalmas személyében történt változás

bejegyzése;
(iii) hasznosítási szerzõdés vagy megterhelés bejegyzése;
(iv) hiba kijavítása.
c) A Végrehajtási Szabályzat a nemzetközi ûrlapmintáknak, vala-

mint a 6. cikk (2) bekezdése b) pontjának céljaira szolgáló ûrlapnak a
Közgyûlés által a Nemzetközi Iroda közremûködésével történõ meg-
állapításáról is rendelkezik.

(2) [A Végrehajtási Szabályzat módosítása] A (3) bekezdésben
meghatározott kivétellel a Végrehajtási Szabályzat módosításához a le-
adott szavazatok háromnegyede szükséges.

(3) [Az egyhangúság követelménye] a) A Végrehajtási Szabályzat
meghatározhatja azokat a rendelkezéseit, amelyek csak egyhangúlag
módosíthatók.

b) A Végrehajtási Szabályzat bármely olyan módosításához, amely
az a) pont értelmében megállapított rendelkezések kiegészítését vagy
hatályon kívül helyezését eredményezi, egyhangúság szükséges.

c) Az egyhangúság megállapításához csak a ténylegesen leadott
szavazatokat kell figyelembe venni. A tartózkodás nem számít szava-
zatnak.

(4) [A Szerzõdés és a Végrehajtási Szabályzat közötti ellentmon-
dás] E Szerzõdés és a Végrehajtási Szabályzat rendelkezései közötti el-
térés esetén e Szerzõdés rendelkezései az irányadók.

15. cikk

A Párizsi Egyezményhez való viszony

(1) [A Párizsi Egyezményben foglalt rendelkezések betartásának
kötelezettsége] Mindegyik Szerzõdõ Félnek be kell tartania a Párizsi
Egyezmény szabadalmakra vonatkozó rendelkezéseit.

(2) [A Párizsi Egyezmény alapján fennálló kötelezettségek és jo-
gok] a) Az e Szerzõdésben foglaltak nem érintik a Szerzõdõ Feleknek a
Párizsi Egyezmény alapján egymással szemben fennálló kötelezett-
ségeit.

b) Az e Szerzõdésben foglaltak nem érintik a bejelentõknek és a
szabadalmasoknak a Párizsi Egyezmény alapján élvezett jogait.

16. cikk

A Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés felülvizsgálatának,
kiegészítésének és módosításának hatása

(1) [A Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés felülvizsgálatának,
kiegészítésének és módosításának alkalmazhatósága] A (2) bekezdés-
ben foglaltak kivételével a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés
2000. június 2-át követõ minden olyan felülvizsgálatát, kiegészítését
vagy módosítását, amely összeegyeztethetõ e Szerzõdés cikkeivel, a
Közgyûlés e kérdésben háromnegyedes többséggel hozott határozata
értelmében alkalmazni kell e Szerzõdés és a Végrehajtási Szabályzat
céljaira.

(2) [A Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés átmeneti rendelkezé-
sei alkalmazhatóságnak mellõzése] Ha a Szabadalmi Együttmûködési
Szerzõdés rendelkezése értelmében a Szabadalmi Együttmûködési
Szerzõdés felülvizsgált, kiegészített vagy módosított rendelkezését va-
lamelyik Szerzõdõ Állama, egy ilyen Állam Hivatala vagy a nevében
eljáró Hivatal nem alkalmazza, e rendelkezés mindaddig nem alkalmaz-
ható e Szerzõdés és a Végrehajtási Szabályzat céljaira, ameddig az nem
egyeztethetõ össze az említett Állam vagy Hivatal jogszabályaival.

17. cikk

Közgyûlés

(1) [Összetétel] a) A Szerzõdõ Felek Közgyûléssel rendelkeznek.
b) A Közgyûlésben minden egyes Szerzõdõ Felet egy küldött kép-

visel, akit munkájában helyettes küldöttek, tanácsadók és szakértõk tá-
mogatnak. Minden egyes küldött csak egy Szerzõdõ Felet képviselhet.

(2) [Feladatok] A Közgyûlés
(i) foglalkozik az e Szerzõdés fenntartásával, továbbfejlesztésével,

alkalmazásával és mûködtetésével kapcsolatos kérdésekkel;
(ii) a Nemzetközi Iroda közremûködésével megállapítja a 14. cikk

(1) bekezdésének c) pontjában említett nemzetközi ûrlapmintákat és
ûrlapot;

(iii) módosítja a Végrehajtási Szabályzatot;
(iv) megállapítja a (ii) pontban említett minden egyes nemzetközi

ûrlapminta, illetve az ûrlap alkalmazásának, valamint a (iii) pontban
említett minden egyes módosítás hatálybalépésének napjára vonatkozó
feltételeket;

(v) a 16. cikk (1) bekezdése értelmében határoz arról, hogy a Sza-
badalmi Együttmûködési Szerzõdés felülvizsgálata, kiegészítése vagy
módosítása alkalmazandó-e e Szerzõdés és a Végrehajtási Szabályzat
céljaira;

(vi) ellátja az e Szerzõdésbõl adódó egyéb feladatokat.
(3) [Határozatképesség] a) A Közgyûlés határozatképes, ha a

Közgyûlés tagjai közül az államok fele jelen van.
b) Az a) ponttól eltérõen a Közgyûlés akkor is hozhat határozatot,

ha valamelyik ülésen a Közgyûlés tagjai közül az államoknak kevesebb
mint a fele, de legalább egyharmada jelen van, ebben az esetben azon-
ban a határozat – az ügyrendi határozatok kivételével – csak a további-
akban meghatározott feltételekkel érvényes. A Nemzetközi Iroda a ha-
tározatot közli a Közgyûlésrõl távolmaradt azokkal a tagokkal, amelyek
államok, és felhívja õket, hogy a közlést követõ három hónapon belül
írásban közöljék szavazatukat vagy tartózkodásukat. Ha e határidõ le-
jártakor az így szavazó vagy tartózkodó tagok száma legalább annyi,
mint amennyi az ülésen a határozatképességhez hiányzott, a határozat
érvényessé válik, feltéve, hogy a megkívánt szavazattöbbség továbbra
is fennáll.

(4) [Határozathozatal a Közgyûlésen] a) A Közgyûlés törekszik
arra, hogy határozatait egyetértéssel hozza meg.

b) Ha a határozat egyetértéssel nem hozható meg, a kérdéses ügyet
szavazással kell eldönteni. Ilyen esetben

(i) minden egyes Szerzõdõ Félnek, amely állam, egy szavazata le-
het, és csak a saját nevében szavazhat; és
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(ii) bármelyik Szerzõdõ Fél, amely kormányközi szervezet, részt
vehet a szavazásban a tagállamai helyett olyan számú szavazattal,
amely megegyezik azon tagállamai számával, amelyek e Szerzõdés ré-
szesei. Egyik ilyen kormányközi szervezet sem vehet részt a szavazás-
ban, ha bármelyik tagállama gyakorolja a szavazati jogát, és fordítva.
Egyik ilyen kormányközi szervezet sem vehet részt továbbá a szavazás-
ban, ha bármelyik tagállama, amelyik részese ennek a Szerzõdésnek,
tagállama egy másik ilyen kormányközi szervezetnek is, és e másik
kormányközi szervezet részt vesz a szóban forgó szavazásban.

(5) [Többségi szavazás] a) A 14. cikk (2) és (3) bekezdésében, a
16. cikk (1) bekezdésében és a 19. cikk (3) bekezdésében foglalt kivéte-
lekkel a Közgyûlés határozataihoz a leadott szavazatok kétharmada
szükséges.

b) A szükséges többség megállapításához csak a ténylegesen le-
adott szavazatokat kell figyelembe venni. A tartózkodás nem számít
szavazatnak.

(6) [Ülések] A Közgyûlés rendes ülésszakra kétévenként egyszer
ül össze, összehívásáról a fõigazgató gondoskodik.

(7) [Ügyrend] A Közgyûlés ügyrendjét maga állapítja meg, ideért-
ve a rendkívüli ülések összehívásának szabályait is.

18. cikk

Nemzetközi Iroda

(1) [Igazgatási feladatok] a) A Nemzetközi Iroda ellátja az e Szer-
zõdést érintõ igazgatási feladatokat.

b) A Nemzetközi Iroda különösen az üléseket készíti elõ, és ellátja
a titkársági teendõket a Közgyûlésen és a Közgyûlés által létrehozott
szakértõi bizottságokban és munkacsoportokban.

(2) [A Közgyûlés üléseitõl eltérõ értekezletek] A fõigazgató hívja
össze a Közgyûlés által létrehozott bizottságot vagy munkacsoportot.

(3) [A Nemzetközi Iroda szerepe a Közgyûlésen és más értekezlete-
ken] a) A fõigazgató és a fõigazgató által kijelölt személyek szavazati
jog nélkül vesznek részt a Közgyûlés, valamint a Közgyûlés által létre-
hozott bizottságok és munkacsoportok valamennyi ülésén.

b) A fõigazgató vagy az általa kijelölt tisztviselõ hivatalból ellátja a
Közgyûlés és az a) pontban említett bizottságok és munkacsoportok
titkári teendõit.

(4) [Értekezletek] a) A Nemzetközi Iroda a Közgyûlés útmutatása-
inak megfelelõen elõkészíti a felülvizsgálati értekezleteket.

b) A Nemzetközi Iroda az említett elõkészületeket illetõen tanács-
kozhat a Szervezet tagállamaival, kormányközi szervezetekkel, nem-
zetközi és nemzeti nemkormányzati szervezetekkel.

c) A fõigazgató és a fõigazgató által kijelölt személyek szavazati
jog nélkül vesznek részt a felülvizsgálati értekezletek tanácskozásain.

(5) [Egyéb feladatok] A Nemzetközi Iroda ellátja a számára kije-
lölt egyéb feladatokat e Szerzõdéssel kapcsolatban.

19. cikk

Felülvizsgálat

(1) [A Szerzõdés felülvizsgálata] A (2) bekezdésben foglalt kivé-
tellel ezt a Szerzõdést a Szerzõdõ Felek értekezlete vizsgálhatja felül. A
felülvizsgálati értekezlet összehívását a Közgyûlés határozza el.

(2) [A Szerzõdés egyes rendelkezéseinek felülvizsgálata vagy mó-
dosítása] A 17. cikk (2) és (6) bekezdését vagy felülvizsgálati értekez-
let, vagy – a (3) bekezdés rendelkezései szerint – a Közgyûlés módo-
síthatja.

(3) [A Szerzõdés egyes rendelkezéseinek módosítása a Közgyûlés
által] a) A 17. cikk (2) és (6) bekezdésének a Közgyûlés általi módosí-
tását bármelyik Szerzõdõ Fél vagy a fõigazgató kezdeményezheti. A fõ-
igazgató az ilyen javaslatokat a Közgyûlés által történõ megvizsgálásu-
kat megelõzõen legalább hat hónappal a Szerzõdõ Felek tudomására
hozza.

b) Az a) pontban említett rendelkezések módosításának elfogadá-
sához a leadott szavazatok háromnegyedére van szükség.

c) Az a) pontban említett rendelkezésekre vonatkozó bármely mó-
dosítás egy hónappal azt követõen lép hatályba, hogy a fõigazgató kéz-
hez veszi a saját alkotmányos rendjüknek megfelelõ, az elfogadásról
szóló írásos értesítést azoknak a Szerzõdõ Feleknek a háromnegyedétõl,
amelyek a módosításnak a Közgyûlés által történt elfogadása idején an-
nak tagjai voltak. Az említett rendelkezések tekintetében ily módon el-
fogadott bármely módosítás kötelezi valamennyi Szerzõdõ Felet attól a
naptól fogva, hogy a módosítás hatályba lép, továbbá azokat az álla-
mokat és kormányközi szervezeteket, amelyek az ezt követõ idõpont-
ban válnak Szerzõdõ Féllé.

20. cikk

A Szerzõdésben való részvétel

(1) [Államok] A Párizsi Egyezményben részes állam vagy a Szer-
vezet tagállama, amelyre kiterjedõen saját Hivatalánál, vagy egy másik
állam, illetve kormányközi szervezet Hivatalán keresztül szabadalmak
adhatók, részesévé válhat ennek a Szerzõdésnek.

(2) [Kormányközi szervezetek] Bármelyik kormányközi szervezet
részesévé válhat ennek a Szerzõdésnek, ha a kormányközi szervezet
tagállamainak legalább egyike részese a Párizsi Egyezménynek vagy
tagja a Szervezetnek, és ha a kormányközi szervezet nyilatkozatot tesz
arra vonatkozóan, hogy a belsõ eljárásrendjének megfelelõen felhatal-
mazták arra, hogy részesévé váljon ennek a Szerzõdésnek, továbbá
nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan is, hogy

(i) hatáskörrel rendelkezik szabadalmak megadására a tagállamai-
ra kiterjedõ hatállyal; vagy

(ii) hatáskörrel és valamennyi tagállamára kötelezõ jogszabályok-
kal rendelkezik az e Szerzõdés hatálya alá tartozó kérdésekben, és e jog-
szabályokkal összhangban a területére kiterjedõ hatályú szabadalmak
megadása céljából regionális Hivatallal rendelkezik vagy ilyen Hivatalt
e célból megbízott.

A (3) bekezdésben foglalt kivétellel az ilyen nyilatkozatot a meg-
erõsítési vagy a csatlakozási okirat letétbe helyezésekor kell megtenni.

(3) [Regionális szabadalmi szervezetek] Ha az Európai Szabadal-
mi Szervezet, az Eurázsiai Szabadalmi Szervezet és az Afrikai Regioná-
lis Iparjogvédelmi Szervezet megtette a (2) bekezdés (i) vagy (ii) pontja
szerinti nyilatkozatot az e Szerzõdést elfogadó diplomáciai értekezle-
ten, kormányközi szervezetként részesévé válhat ennek a Szerzõdés-
nek, feltéve, hogy a megerõsítési vagy csatlakozási okiratának letétbe
helyezésekor nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a belsõ eljárás-
rendjének megfelelõen felhatalmazták arra, hogy részesévé váljon
ennek a Szerzõdésnek.

(4) [Megerõsítés vagy csatlakozás] Az (1), a (2) vagy a (3) bekez-
désben meghatározott követelményeket kielégítõ állam vagy kormány-
közi szervezet letétbe helyezheti

(i) megerõsítési okiratát, ha e Szerzõdést aláírta; vagy
(ii) csatlakozási okiratát, ha e Szerzõdést nem írta alá.

21. cikk

Hatálybalépés; a megerõsítés
és a csatlakozás hatályossá válásának napja

(1) [E Szerzõdés hatálybalépése] E Szerzõdés három hónappal azt
követõen lép hatályba, hogy tíz állam a fõigazgatónál letétbe helyezte
megerõsítési vagy csatlakozási okiratát.

(2) [A megerõsítés és a csatlakozás hatályossá válásának napja]
E Szerzõdés kötelezõ

(i) az (1) bekezdésben említett tíz államra e Szerzõdés hatálybalé-
pésének napjától;

(ii) minden más államra az azt a napot követõ három hónap eltelté-
vel, amelyen az állam a megerõsítési vagy csatlakozási okiratát a fõ-
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igazgatónál letétbe helyezte, vagy az okiratban meghatározott késõbbi
naptól fogva, feltéve, hogy e nap a letétbe helyezést követõ hat hónap-
nál nem késõbbi;

(iii) az Európai Szabadalmi Szervezetre, az Eurázsiai Szabadalmi
Szervezetre és az Afrikai Regionális Iparjogvédelmi Szervezetre az azt
a napot követõ három hónap elteltével, amelyen az megerõsítési vagy
csatlakozási okiratát letétbe helyezte, vagy az okiratban meghatározott
késõbbi naptól fogva, feltéve, hogy e nap a letétbe helyezést követõ hat
hónapnál nem késõbbi, ha az okiratot e Szerzõdésnek az (1) bekezdés-
ben foglaltak szerinti hatálybalépését követõen helyezték letétbe, illet-
ve e Szerzõdés hatálybalépését követõ három hónap elteltével, ha az
okiratot e Szerzõdés hatálybalépése elõtt helyezték letétbe;

(iv) minden más olyan kormányközi szervezetre, amely e Szerzõ-
déshez csatlakozhat, az azt a napot követõ három hónap elteltével, ame-
lyen megerõsítési vagy csatlakozási okiratát letétbe helyezte, vagy az
okiratban meghatározott késõbbi naptól fogva, feltéve, hogy e nap a le-
tétbe helyezést követõ hat hónapnál nem késõbbi.

22. cikk

A Szerzõdés alkalmazása folyamatban lévõ
bejelentésekre és megadott szabadalmakra

(1) [Alapelv] A (2) bekezdésben foglalt kivétellel mindegyik Szer-
zõdõ Fél köteles e Szerzõdés és a Végrehajtási Szabályzat rendelkezé-
seit – az 5. cikknek, a 6. cikk (1) és (2) bekezdésének, valamint az ezek-
hez kapcsolódó szabályoknak a kivételével – a folyamatban lévõ beje-
lentésekre és a hatályos szabadalmakra is alkalmazni attól a naptól fog-
va, amely naptól e Szerzõdés az érintett Szerzõdõ Felet a 21. cikk
értelmében kötelezi.

(2) [Eljárások] Egyik Szerzõdõ Fél sem köteles e Szerzõdés és a
Végrehajtási Szabályzat rendelkezéseit az (1) bekezdésben említett be-
jelentésekkel és szabadalmakkal összefüggõ eljárásokra alkalmazni, ha
az ilyen eljárás azt a napot megelõzõen indult, amely naptól e Szerzõdés
az érintett Szerzõdõ Felet a 21. cikk értelmében kötelezi.

23. cikk

Fenntartások

(1) [Fenntartás] Bármelyik állam vagy kormányközi szervezet
fenntartás útján nyilatkozhat úgy, hogy a 6. cikk (1) bekezdésének ren-
delkezéseit nem fogja alkalmazni a találmány egységére vonatkozó bár-
mely olyan követelményre, amelyet alkalmazni kell a Szabadalmi
Együttmûködési Szerzõdés szerinti nemzetközi bejelentésekre.

(2) [A fenntartás bejelentésének módja] Az (1) bekezdés szerinti
fenntartást a fenntartást tevõ államnak vagy kormányközi szervezetnek
az e Szerzõdésre vonatkozó megerõsítési vagy csatlakozási okiratához
csatolt nyilatkozatában kell megtennie.

(3) [Visszavonás] Az (1) bekezdés szerinti fenntartás bármikor
visszavonható.

(4) [Egyéb fenntartások tilalma] Az (1) bekezdés szerint megenge-
dett fenntartáson kívül e Szerzõdéssel kapcsolatban egyéb fenntartás
nem tehetõ.

24. cikk

A Szerzõdés felmondása

(1) [Értesítés] Bármelyik Szerzõdõ Fél felmondhatja ezt a Szerzõ-
dést a fõigazgatóhoz intézett értesítéssel.

(2) [A hatályossá válás idõpontja] A felmondás egy évvel azt
követõen lép hatályba, hogy a fõigazgató az értesítést kézhez vette,
vagy az értesítésben megjelölt késõbbi napon. A felmondás nem érinti e
Szerzõdés alkalmazását a felmondó Szerzõdõ Fél tekintetében a
felmondás hatálybalépésekor folyamatban lévõ bejelentés vagy
hatályos szabadalom vonatkozásában.

25. cikk

A Szerzõdés nyelvei

(1) [Hiteles szövegek] Ezt a Szerzõdést angol, arab, francia, kínai,
orosz és spanyol nyelven, egy-egy eredeti példányban írják alá; a Szer-
zõdés szövege valamennyi nyelven egyformán és kizárólag e nyelveken
hiteles.

(2) [Hivatalos szövegek] A Szerzõdésnek az (1) bekezdésben nem
említett nyelveken készült hivatalos szövegét az érdekelt felekkel való
konzultációt követõen a fõigazgató állapítja meg. E bekezdés alkalma-
zásában érdekelt fél az az állam, amely e Szerzõdés részese vagy a 20.
cikk (1) bekezdése értelmében annak részesévé válhat, és amelynek a
szóban forgó nyelv hivatalos nyelve vagy a hivatalos nyelveinek egyi-
ke, valamint az Európai Szabadalmi Szervezet, az Eurázsiai Szabadalmi
Szervezet, az Afrikai Regionális Iparjogvédelmi Szervezet és minden
más olyan kormányközi szervezet, amely e Szerzõdés részese vagy
annak részesévé válhat, ha a szóban forgó nyelv a hivatalos nyelveinek
egyike.

(3) [Az irányadó hiteles szöveg] A hiteles és a hivatalos szövegek
eltérõ értelmezése esetén a hiteles szövegek az irányadók.

26. cikk

A Szerzõdés aláírása

E Szerzõdés az elfogadásától számított egy évig áll nyitva aláírásra
a Szervezet székhelyén bármely állam számára, amely a 20. cikk (1) be-
kezdése értelmében e Szerzõdés részesévé válhat, valamint az Európai
Szabadalmi Szervezet, az Eurázsiai Szabadalmi Szervezet és az Afrikai
Regionális Iparjogvédelmi Szervezet számára.

27. cikk

Letéteményes; nyilvántartásba vétel

(1) [Letéteményes] E Szerzõdés letéteményese a fõigazgató.
(2) [Nyilvántartásba vétel] E Szerzõdést a fõigazgató az Egyesült

Nemzetek Szervezete Titkárságánál nyilvántartásba veteti.

A diplomáciai értekezlet által a Szabadalmi Jogi
Szerzõdés és az ahhoz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat

vonatkozásában elfogadott nyilatkozatok

1. Az 1. cikk (xiv) pontjának elfogadásakor a diplomáciai értekez-
let megállapodott abban, hogy a „Hivatal elõtti eljárás” nem foglalja
magában az irányadó jog szerinti bírósági eljárásokat.

2. Az 1. cikk (xvii) pontjának, a 16. cikknek és a 17. cikk (2) bekez-
dése (v) pontjának elfogadásakor a diplomáciai értekezlet egyetértett
abban, hogy

(1) a Szabadalmi Jogi Szerzõdés Közgyûlését, ha ennek helye van,
a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés Közgyûlésével együtt fogják
összehívni;

(2) ha ennek helye van, a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés
Szerzõdõ Államain kívül a Szabadalmi Jogi Szerzõdés Szerzõdõ Felei-
vel is konzultálni fognak a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés
Ügyintézési Utasításainak javasolt módosításaival kapcsolatban;
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(3) a fõigazgató javaslatot tesz a Szabadalmi Együttmûködési
Szerzõdés Közgyûlése általi döntéshozatalra arra vonatkozóan, hogy
megfigyelõként a Szabadalmi Jogi Szerzõdésnek az olyan Szerzõdõ Fe-
leit is meghívják a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés Közgyûlésé-
nek és – ha ennek helye van – más testületeinek értekezleteire, amelyek
nem részesei a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdésnek;

(4) abban az esetben, ha a Szabadalmi Jogi Szerzõdés Közgyûlése
a 16. cikk értelmében úgy határoz, hogy a Szabadalmi Együttmûködési
Szerzõdés felülvizsgálatát, kiegészítését vagy módosítását alkalmazni
kell a Szabadalmi Jogi Szerzõdés céljaira, a Közgyûlés gondoskodhat a
Szabadalmi Jogi Szerzõdés szerinti átmeneti rendelkezésekrõl e külön-
leges esetben.

3. A 6. cikk (5) bekezdésének és a 13. cikk (3) bekezdésének, vala-
mint a 4. és a 14. szabálynak az elfogadásakor a diplomáciai értekezlet
felhívta a Szellemi Tulajdon Világszervezetét, hogy gyorsítsa fel az el-
sõbbségi iratok digitális könyvtárrendszerének létrehozását. Ez a rend-
szer hasznára válna a szabadalmasoknak és mindazoknak, akik hozzá
kívánnak férni az elsõbbségi iratokhoz.

4. E Szerzõdés 8. szabálya (1) bekezdése a) pontja végrehajtásának
elõmozdítása érdekében a diplomáciai értekezlet felkéri a Szellemi Tu-
lajdon Világszervezetének Általános Közgyûlését és a Szerzõdõ Fele-
ket arra, hogy a fejlõdõ és a legkevésbé fejlett országok, valamint az át-
meneti gazdasággal rendelkezõ országok számára – már a Szerzõdés
hatálybalépését megelõzõen is – nyújtsanak kiegészítõ technikai segít-
séget annak érdekében, hogy azok teljesíthessék az e Szerzõdésbõl rá-
juk háruló kötelezettségeiket. A diplomáciai értekezlet felhívja továbbá
az iparilag fejlett piacgazdasággal rendelkezõ országokat, hogy kérésre
és kölcsönösen elfogadott feltételekkel mûszaki és pénzügyi együttmû-
ködést folytassanak a fejlõdõ és a legkevésbé fejlett országok, valamint
az átmeneti gazdasággal rendelkezõ országok megsegítésére. A diplo-
máciai értekezlet felkéri a Szellemi Tulajdon Világszervezetének Álta-
lános Közgyûlését, hogy e Szerzõdés hatálybalépését követõen kísérje
figyelemmel és rendes ülésein értékelje az ilyen együttmûködés alaku-
lását.

5. A 12. szabály (5) bekezdése (vi) pontjának és a 13. szabály (3)
bekezdése (iv) pontjának elfogadásakor a diplomáciai értekezlet egyet-
értett abban, hogy miközben helyénvaló volt az ellenérdekû felek között
folyó eljárásokra vonatkozó cselekmények esetében kizárni a 11. és a
12. cikkben említett jogorvoslatokat, kívánatos volna, hogy a Szerzõdõ
Felek irányadó jogszabályai biztosítsanak e helyzetekre megfelelõ jog-
orvoslatot, amely tekintetbe veszi harmadik személyek ellentétes érde-
keit, továbbá olyan más személyek érdekeit, akik nem vesznek részt
félként az eljárásban.

6. Egyetértés jött létre arról, hogy a két vagy több Szerzõdõ Fél kö-
zött felmerülõ, a Szerzõdés és a Végrehajtási Szabályzat értelmezését
vagy alkalmazását érintõ vitás kérdéseket békés úton, a fõigazgató véd-
nöksége alatt folytatott tárgyalásokkal és közvetítés útján kell ren-
dezni.”

4. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a
kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény 2–3. §-ai a Szerzõdés 21. cikke (2) bekezdésének (ii)
pontjában meghatározott idõpontban lépnek hatályba.

(3) A Szerzõdés, illetve e törvény 2–3. §-ai hatálybalépésének nap-
tári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak ismertté válását köve-
tõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határo-
zatával állapítja meg.

(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Szerzõdés végrehajtása
körében a végrehajtási szabályokat, amelyek módosítása, illetve elfoga-
dása a Szerzõdéssel létrehozott Közgyûlés hatáskörébe tartozik, rende-
letben kihirdesse.

(5) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal elnöke gondoskodik.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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A használati minták oltalmáról szóló
1991. évi XXXVIII. törvény módosításai

1. § (1) A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Hmtv.) 27. §-a (4) bekezdésének bevezetõ ré-
sze helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A szabadalmi törvény eltérõ rendelkezése hiányában a Magyar
Szabadalmi Hivatal csak megváltoztatási kérelem alapján és csak annak
a bírósághoz történõ továbbításáig módosíthatja és vonhatja vissza a kö-
vetkezõ kérdésekben hozott – az eljárást befejezõ – döntését:”

(2) A Hmtv. 27. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) A szabadalmi törvény eltérõ rendelkezése hiányában a (4) be-
kezdés c) és d) pontjában említett kérdésekben hozott – az eljárást befe-
jezõ – döntését a Magyar Szabadalmi Hivatal megváltoztatási kérelem
alapján is csak akkor módosíthatja vagy vonhatja vissza, ha megállapít-
ja, hogy döntése jogszabályt sért, vagy ha a felek a döntés módosítását
vagy visszavonását egybehangzóan kérik.”

2. § A Hmtv. 36. §-a (3) bekezdésének elsõ mondata helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„A mintaoltalom megadására a szabadalmi törvénynek a szabada-
lom megadására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”

3. § A Hmtv. 37. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(7) A megváltoztatási kérelem elõterjesztésének harmincnapos
határidejét az eljárás folytatása iránti kérelmet vagy az igazolási kérel-
met elutasító vagy be nem nyújtottnak tekintõ végzés közlésétõl kell
számítani, ha

a) ez a késõbbi, mint a (6) bekezdés szerinti döntés közlésének nap-
ja, és

b) az eljárás folytatása iránti kérelmet vagy az igazolási kérelmet
olyan mulasztás következményeinek az elhárítására terjesztették elõ,
amely közvetlenül a (6) bekezdés szerinti döntés alapjául szolgált.”

A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának
oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény módosításai

4. § (1) A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának
oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Toptv.)
17. §-a (4) bekezdésének bevezetõ része helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„A szabadalmi törvény eltérõ rendelkezése hiányában a Magyar
Szabadalmi Hivatal csak megváltoztatási kérelem alapján és csak annak
a bírósághoz történõ továbbításáig módosíthatja és vonhatja vissza a kö-
vetkezõ kérdésekben hozott – az eljárást befejezõ – döntését:”

(2) A Toptv. 17. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) A szabadalmi törvény eltérõ rendelkezése hiányában a (4) be-
kezdés c) és d) pontjában említett kérdésekben hozott – az eljárást befe-
jezõ – döntését a Magyar Szabadalmi Hivatal megváltoztatási kérelem
alapján is csak akkor módosíthatja vagy vonhatja vissza, ha megállapít-
ja, hogy döntése jogszabályt sért, vagy ha a felek a döntés módosítását
vagy visszavonását egybehangzóan kérik.”

5. § A Toptv. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § Az oltalommal összefüggõ eljárásokban nincs helye igazo-

lásnak
a) a 6. § (3) bekezdésében megállapított határidõ elmulasztása

esetén;
b) az igazolási és az eljárás folytatása iránti kérelem elõterjesztésé-

re megszabott határidõk elmulasztása esetén.”

6. § A Toptv. 23. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(7) A megváltoztatási kérelem elõterjesztésének harmincnapos
határidejét az eljárás folytatása iránti kérelmet vagy az igazolási kérel-
met elutasító vagy be nem nyújtottnak tekintõ végzés közlésétõl kell
számítani, ha

a) ez a késõbbi, mint a (6) bekezdés szerinti döntés közlésének nap-
ja, és

b) az eljárás folytatása iránti kérelmet vagy az igazolási kérelmet
olyan mulasztás következményeinek az elhárítására terjesztették elõ,
amely közvetlenül a (6) bekezdés szerinti döntés alapjául szolgált.”

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló
1995. évi XXXIII. törvény módosításai

7. § (1) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2. §-ának (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (2) és a (3) bekezdésben foglalt rendelkezések nem zárják ki
a technika állásához tartozó anyag (vegyület) vagy keverék szabadal-
mazását emberi vagy állati test kezelésére szolgáló gyógyászati vagy
sebészeti eljárásban, illetve emberi vagy állati testen végezhetõ diag-
nosztikai eljárásban [6. § (10) bek.] történõ alkalmazásra, ha az ilyen
eljárásban való alkalmazás nem tartozik a technika állásához.”

(2) Az Szt. 2. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (2) és a (3) bekezdésben foglalt rendelkezések szintén nem

zárják ki a technika állásához tartozó anyag (vegyület) vagy keverék
szabadalmazását emberi vagy állati test kezelésére szolgáló gyógyásza-
ti vagy sebészeti eljárásban, illetve emberi vagy állati testen végezhetõ
diagnosztikai eljárásban [6. § (10) bek.] történõ meghatározott alkalma-
zására, ha az adott alkalmazás nem tartozik a technika állásához.”

8. § (1) Az Szt. 6. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

(A találmányra szabadalmat kell adni, ha a találmány)
„a) kielégíti az 1–5/A. §-okban foglalt követelményeket, valamint

a (2)–(4) bekezdések vagy a (10) bekezdés alapján nincs kizárva a sza-
badalmi oltalomból; és”

(2) Az Szt. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) A találmány nem részesülhet szabadalmi oltalomban, ha gaz-
dasági tevékenység körében történõ hasznosítása a közrendbe vagy a
közerkölcsbe ütközne; az ilyen hasznosítás nem tekinthetõ a közrendbe
ütközõnek pusztán azért, mert valamely jogszabállyal ellentétben áll.”

(3) Az Szt. 6. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Nem részesülhetnek szabadalmi oltalomban az emberi vagy

állati test kezelésére szolgáló gyógyászati vagy sebészeti eljárások, va-
lamint az emberi vagy állati testen végezhetõ diagnosztikai eljárások. E
rendelkezés az ilyen eljárásokban alkalmazott termékre – így különösen
anyagra (vegyületre) és keverékre – nem vonatkozik.”
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9. § Az Szt. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(4) Ha többen egymástól függetlenül alkották meg a találmányt, a
szabadalom azt a feltalálót vagy jogutódját illeti meg, aki a találmányt
korábbi elsõbbséggel jelentette be, feltéve, hogy e korábbi elsõbbségû
bejelentést közzéteszik vagy annak tárgyára szabadalmat adnak.”

10. § Az Szt. 12. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) A (2) bekezdésben szabályozott eset kivételével, szolgálati ta-
lálmány esetén a munkáltató a szabadalom megadását kizáró eljárási
cselekmény – ideértve az ideiglenes szabadalmi oltalomról való lemon-
dást is – vagy szándékos mulasztás elõtt köteles felajánlani a feltaláló-
nak a szabadalmi igény ingyenes átruházását, az alkalmazotti találmány
tekintetében érvényesülõ hasznosítási jog kikötésével vagy anélkül. Ha
az ideiglenes oltalomról a munkáltató lemond, e lemondás a feltaláló
hozzájárulása nélkül is hatályos.”

11. § Az Szt. 24. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Annak megállapításakor, hogy a szabadalmi oltalom kiter-

jed-e valamely termékre vagy eljárásra, megfelelõen figyelembe kell
venni a terméknek vagy az eljárásnak az igénypontban foglaltakkal
egyenértékû jellemzõit is.”

12. § Az Szt. 41. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Ha a lemondás más személynek jogszabályon, hatósági hatá-
rozaton, a szabadalmi lajstromba bejegyzett hasznosítási vagy egyéb
szerzõdésen alapuló jogát érinti, vagy ha a szabadalmi lajstromba per
van bejegyezve, a lemondás csak az érintett személy hozzájárulásával
hatályos, feltéve, hogy e törvény nem rendelkezik eltérõen.”

13. § (1) Az Szt. 48. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Ahol a törvény nem állapít meg határidõt a hiánypótlásra, illet-
ve a nyilatkozattételre, az ügyfél részére legalább két hónapos, de leg-
feljebb négy hónapos határidõt kell kitûzni, amely a lejárat elõtt elõter-
jesztett kérelemre legalább két hónappal, de legfeljebb négy hónappal
meghosszabbítható. Különösen indokolt esetben adható többszöri, illet-
ve négy hónapot meghaladó, de legfeljebb hat hónapos határidõ-
hosszabbítás is.”

(2) Az Szt. 48. §-a a következõ (3)–(6) bekezdésekkel egészül ki,
és egyidejûleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása (7) bekezdésre válto-
zik:

„(3) A (2) bekezdésben szabályozott valamely határidõ elmulasz-
tása esetén a mulasztás miatt hozott döntés közlésétõl számított két hó-
napon belül az eljárás folytatása iránti kérelmet lehet elõterjeszteni.

(4) Az eljárás folytatása iránti kérelem elõterjesztésével egyidejû-
leg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is.

(5) Ha a Magyar Szabadalmi Hivatal az eljárás folytatása iránti ké-
relemnek helyt ad, a mulasztó által pótolt cselekményt az elmulasztott
határidõn belül teljesítettnek kell tekinteni, és a mulasztás folytán ho-
zott döntést – a szükséghez képest – részben vagy egészben vissza kell
vonni vagy módosítani kell.

(6) Az eljárás folytatása iránt nem terjeszthetõ elõ kérelem a meg-
semmisítési eljárásban, a nemleges megállapítási eljárásban és a
83/E–83/G. §-okban szabályozott eljárásokban.”

14. § Az Szt. 49. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„49. § (1) Szabadalmi ügyekben – ha a (6) vagy a (7) bekezdés nem

zárja ki – az elmulasztott határnaptól, illetve az elmulasztott határidõ
utolsó napjától számított két hónapon belül igazolási kérelmet lehet elõ-
terjeszteni, ha a mulasztás az ügyfél önhibáján kívül következett be. Az
igazolási kérelemben valószínûsíteni kell a mulasztás okát és vétlensé-
gét.

(2) Ha a mulasztás az ügyfélnek késõbb jutott tudomására, vagy az
akadály késõbb szûnt meg, a határidõ a tudomásra jutástól vagy az aka-

dály elhárulásától számít. Az elmulasztott határnaptól, illetve az elmu-
lasztott határidõ utolsó napjától számított tizenkét hónapon túl igazolási
kérelmet nem lehet elõterjeszteni.

(3) Az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény 4.
cikkében – az elsõbbségi igény érvényesítéséhez szükséges bejelentés
benyújtására – elõírt és a belsõ elsõbbség érvényesítésére megszabott
[61. § (1) bek. c) pont] tizenkét hónapos határidõ elmulasztása esetén
igazolási kérelem e határidõ utolsó napjától számított két hónapon belül
terjeszthetõ elõ.

(4) Határidõ elmulasztása esetén az igazolási kérelem elõterjeszté-
sével egyidejûleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is.

(5) Ha a Magyar Szabadalmi Hivatal az igazolási kérelemnek helyt
ad, a mulasztó által pótolt cselekményt az elmulasztott határidõn belül
teljesítettnek kell tekinteni, az elmulasztott határnapon megtartott tár-
gyalást pedig a szükséges keretben meg kell ismételni. A mulasztás
folytán hozott döntést – a szükséghez képest, illetve az új tárgyalás
eredményétõl függõen – részben vagy egészben vissza kell vonni,
módosítani kell vagy hatályban kell tartani.

(6) Az igazolás ki van zárva a következõ határidõk elmulasztása
esetén:

a) az igazolási és az eljárás folytatása iránti kérelem elõterjesztésé-
re megszabott határidõk [(1)–(3) bek. és 48. § (3) bek.];

b) az elsõbbségi nyilatkozat megtételére és kijavítására megszabott
határidõk [61. § (2) és (6) bek.].

(7) Nincs helye igazolásnak olyan határidõkkel kapcsolatban, ame-
lyek elmulasztásának következményeit az eljárás folytatása iránti kére-
lemmel [48. § (3)–(6) bek.] el lehet hárítani.”

15. § Az Szt. 52. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az elsõbbségi irat [61. § (4) bek.] magyar nyelvû fordításának

benyújtása csak akkor írható elõ, ha az elsõbbségi igény érvényessége
befolyásolhatja a találmány szabadalmazhatóságának megítélését. Az
elsõbbségi irat fordításának benyújtása helyett a bejelentõ nyilatkozhat
úgy is, hogy a szabadalmi bejelentés nem más, mint a külföldi bejelen-
tés fordítása. A 61. § (5) bekezdését az elsõbbségi irat fordítására is
alkalmazni kell.”

16. § Az Szt. 53. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) A Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke honvédelmi vagy nem-
zetbiztonsági érdekbõl, illetve nemzetközi szerzõdés alapján – külön
jogszabály szerinti eljárásban – elrendelheti, hogy a szabadalmi beje-
lentést államtitokként kezeljék. Ebben az esetben a közzététel és a leírás
nyilvánosságra hozatala elmarad.”

17. § (1) Az Szt. 53/A. §-a (3) bekezdésének bevezetõ része helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„E törvény eltérõ rendelkezése hiányában a Magyar Szabadalmi
Hivatal csak megváltoztatási kérelem alapján és csak annak a bíróság-
hoz történõ továbbításáig módosíthatja és vonhatja vissza a következõ
kérdésekben hozott – az eljárást befejezõ – döntését:”

(2) Az Szt. 53/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) E törvény eltérõ rendelkezése hiányában a (3) bekezdés c)–e)
pontjaiban említett kérdésekben hozott – az eljárást befejezõ – döntését
a Magyar Szabadalmi Hivatal megváltoztatási kérelem alapján is csak
akkor módosíthatja vagy vonhatja vissza, ha megállapítja, hogy döntése
jogszabályt sért, vagy ha a felek a döntés módosítását vagy visszavoná-
sát egybehangzóan kérik.”

18. § Az Szt. VII. fejezete a következõ alcímmel és 53/E. §-sal egé-
szül ki:

„A Szabadalmi Jogi Szerzõdés alkalmazása

53/E. § (1) A Szabadalmi Jogi Szerzõdés és e törvény második ré-
sze közötti eltérés esetén a bejelentõ és a szabadalmas számára kedve-
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zõbb rendelkezést kell alkalmazni, kivéve, ha a Szabadalmi Jogi Szer-
zõdés errõl eltérõen rendelkezik.

(2) Ha a szabadalmi ügyben elõterjesztett beadvány megfelel a
Szabadalmi Jogi Szerzõdésben megszabott követelményeknek, az e tör-
vényben, illetve az e törvény alapján elõírt – azonos tárgyú – követel-
ményeket is teljesítettnek kell tekinteni, azoknak a követelményeknek a
kivételével, amelyeket e törvény vagy e törvény alapján más jogszabály
a Szabadalmi Jogi Szerzõdésben kapott felhatalmazás szerint ír elõ.”

19. § Az Szt. 58. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„58. § (1) A szabadalmi bejelentés napja az a nap, amelyen a Ma-

gyar Szabadalmi Hivatalhoz beérkezett bejelentés legalább a követke-
zõket tartalmazza:

a) utalást a szabadalom iránti igényre,
b) a bejelentõ azonosítására alkalmas és a vele való kapcsolatfelvé-

telt lehetõvé tevõ adatokat,
c) leírást, illetve leírásnak tekinthetõ iratot – függetlenül attól, hogy

az megfelel-e az egyéb követelményeknek –, vagy helyette hivatkozást
valamely korábbi bejelentésre.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat magyar nyelven
kell feltüntetni a bejelentési nap elismeréséhez is.

(3) A bejelentési nap elismeréséhez a korábbi bejelentésre való hi-
vatkozást szintén magyar nyelven kell feltüntetni, valamint meg kell ad-
ni a korábbi bejelentés számát és meg kell nevezni azt az iparjogvédel-
mi hatóságot, amelyhez benyújtották. A hivatkozásból ki kell tûnnie,
hogy az a bejelentési nap elismerése céljából helyettesíti a leírás és a
rajz benyújtását.

(4) Ha a bejelentési nap elismeréséhez a leírás helyett korábbi beje-
lentésre hivatkoznak, az e hivatkozást tartalmazó bejelentés beérkezé-
sétõl számított két hónapon belül be kell nyújtani a korábbi bejelentés
másolatát és – ha az idegen nyelven készült – magyar nyelvû fordítását.
A 61. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezést e másolatra és fordításra
is megfelelõen alkalmazni kell.”

20. § Az Szt. 59. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„59. § A szabadalmi bejelentésben csak egy találmányra igényel-

hetõ szabadalom, vagy pedig olyan találmányok csoportjára, amelyek
úgy kapcsolódnak össze, hogy egyetlen általános találmányi gondolatot
alkotnak.”

21. § Az Szt. 61. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„61. § (1) Az elsõbbséget megalapozó nap
a) általában a szabadalmi bejelentés napja (bejelentési elsõbbség);
b) az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény ál-

tal meghatározott esetben a külföldi bejelentés napja (uniós elsõbbség);
c) a bejelentõ azonos tárgykörû korábbi, folyamatban lévõ szaba-

dalmi bejelentésének tizenkét hónapnál nem korábbi bejelentési napja,
ha azzal kapcsolatban más elsõbbséget nem érvényesítettek (belsõ el-
sõbbség).

(2) Az uniós elsõbbséget – az erre irányuló nyilatkozat megtételé-
vel – a legkorábbi igényelt elsõbbség napjától számított tizenhat hóna-
pon belül kell igényelni. Az elsõbbségi nyilatkozat kijavítása is e határ-
idõn belül kérhetõ. Ha azonban a kijavítás a legkorábbi igényelt elsõbb-
séget érinti, a legkorábbi igényelt elsõbbség kijavított napjától kell szá-
mítani a kijavításra nyitva álló tizenhat hónapos határidõt, feltéve, hogy
ez jár le korábban. Az elsõbbségi nyilatkozat kijavítása bármely esetben
kérhetõ a bejelentés napjától számított négy hónapon belül.

(3) A (2) bekezdés nem alkalmazható azt követõen, hogy a bejelen-
tõ a szabadalmi bejelentés korábbi idõpontban történõ közzétételét kér-
te [70. § (2) bek.], kivéve, ha e kérelmet utóbb – a szabadalmi bejelentés
közzétételére irányuló technikai elõkészületek befejezéséig – vissza-
vonja.

(4) Az uniós elsõbbséget megalapozó okiratot (az elsõbbségi ira-
tot) a legkorábbi igényelt elsõbbség napjától számított tizenhat hónapon
belül kell benyújtani.

(5) Az elsõbbségi iratot – a külföldi bejelentés másolatát – benyúj-
tottnak kell tekinteni, ha az a Magyar Szabadalmi Hivatal számára

egyéb úton hozzáférhetõ, és ha nemzetközi szerzõdés vagy a Magyar
Szabadalmi Hivatal elnökének a nemzetközi együttmûködésre figye-
lemmel hozott és a Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapjában köz-
zétett döntése alapján – külön benyújtása nélkül is – a szabadalmi
bejelentés mellékletének minõsül.

(6) A belsõ elsõbbséget a szabadalmi bejelentés benyújtásától szá-
mított négy hónapon belül kell igényelni. Belsõ elsõbbség érvényesítése
esetén a korábbi szabadalmi bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

(7) A szabadalmi bejelentésben – ha erre mód van – egy igénypont-
ra is igényelhetõ több elsõbbség.

(8) Az egyes igényelt elsõbbségek a szabadalmi bejelentésnek csak
azokra a részeire terjednek ki, amelyeket az adott elsõbbséget megala-
pozó bejelentés a 60. § (1) és (2) bekezdésének megfelelõen feltár.

(9) Az uniós elsõbbség – a Párizsi Uniós Egyezményben meghatá-
rozott egyéb feltételekkel – akkor is igényelhetõ, ha a külföldi bejelen-
tést a Kereskedelmi Világszervezetnek a Párizsi Uniós Egyezmény ha-
tálya alá nem tartozó Tagjában vagy – viszonosság esetén – más állam-
ban tették. A viszonosság kérdésében a Magyar Szabadalmi Hivatal
elnökének állásfoglalása az irányadó.”

22. § Az Szt. 66. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„66. § (1) Ha a bejelentési nap nem ismerhetõ el, a bejelentõt fel

kell hívni a hiányok két hónapon belül történõ pótlására.
(2) A hiányok határidõben történõ pótlása esetén a bejelentés nap-

jának a hiánypótlás beérkezési napját kell tekinteni. Ellenkezõ esetben a
beérkezett beadvány nem tekinthetõ szabadalmi bejelentésnek és az
eljárást meg kell szüntetni.

(3) A bejelentõvel való kapcsolatfelvételt lehetõvé tevõ adatok hiá-
nyában nem kell kiadni felhívást hiánypótlásra, és a bejelentés beérke-
zésétõl kell számítani a hiánypótlásra nyitva álló két hónapos határidõt.

(4) Ha a leírás valamely része vagy a leírásban vagy az igénypon-
tokban hivatkozott valamely rajz a bejelentésbõl hiányozni látszik, a be-
jelentõt fel kell hívni e hiány két hónapon belül történõ pótlására. A be-
jelentõ nem hivatkozhat e felhívás elmaradására.

(5) Ha a bejelentõ a leírás hiányzó részét vagy a hiányzó rajzot a
bejelentés napját követõen, de e naptól vagy a (4) bekezdés alapján ki-
adott felhívástól számított két hónapon belül nyújtja be, a bejelentés
napjának e hiány pótlásának napját kell tekinteni és a bejelentés napját
ennek megfelelõen módosítani kell.

(6) Ha a bejelentõ a hiányt az (5) bekezdésben megjelölt határidõn
belül pótolja, és a bejelentés egy olyan korábbi bejelentés elsõbbségét
igényli, amely tartalmazta a bejelentésbõl eredetileg hiányzó leírásrészt
vagy rajzot, a bejelentés napja az a nap marad, amelyen teljesültek az
58. § (1)–(3) bekezdéseiben elõírt követelmények, feltéve, hogy az (5)
bekezdésben meghatározott határidõn belül a bejelentõ benyújtja

a) a korábbi bejelentés másolatát,
b) idegen nyelvû korábbi bejelentés esetén annak magyar nyelvû

fordítását,
c) annak megjelölését, hogy a bejelentésbõl eredetileg hiányzó le-

írásrész vagy rajz a korábbi bejelentésben, illetve annak fordításában
hol található meg.

(7) A (6) bekezdés a) és b) pontjában elõírt feltételeket teljesített-
nek kell tekinteni, ha a 61. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés alkal-
mazásának van helye.

(8) Ha a bejelentõ a határidõn belül nem tesz eleget a (6) bekezdés-
ben meghatározott követelményeknek, a bejelentés napjának azt a na-
pot kell tekinteni, amelyen a bejelentõ benyújtotta a leírásból hiányzó
részt és a hiányzó rajzot, és a bejelentés napját ennek megfelelõen
módosítani kell.

(9) Ha a bejelentõ nem nyújtja be a leírás hiányzó részét vagy a hi-
ányzó rajzot a (4), illetve az (5) bekezdésben meghatározott határidõn
belül, vagy ha a (11) bekezdés alapján visszavonja az (5) bekezdéssel
összhangban benyújtott leírásrészt vagy rajzot, az e részre, illetve rajzra
vonatkozó hivatkozásokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a bejelentõ a
leírásból, illetve az igénypontokból törölte. Errõl a bejelentõt értesíteni
kell.

(10) Az elismert bejelentési napról, illetve annak módosításáról a
bejelentõt értesíteni kell.
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(11) Ha az elismert bejelentési napnak az (5) bekezdés vagy a (8)
bekezdés szerinti módosításáról szóló értesítéstõl számított egy hóna-
pon belül a bejelentõ visszavonja a hiánypótlásként benyújtott leírás-
részt vagy rajzot, azt úgy kell tekinteni, mintha a bejelentés napját nem
módosították volna. A bejelentõt errõl értesíteni kell.

(12) Ha a bejelentési és kutatási díjat nem fizették meg, illetve a
magyar nyelvû szabadalmi leírást, kivonatot és rajzot nem nyújtották
be, a Magyar Szabadalmi Hivatal figyelmezteti a bejelentõt a törvény
által meghatározott határidõben [57. § (4) és (5) bek.] történõ hiánypót-
lásra. Ennek elmaradása esetén a bejelentést visszavontnak kell tekinte-
ni.”

23. § Az Szt. 69/A. §-a (8) bekezdésének d) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A Magyar Szabadalmi Hivatal az írásos véleménnyel kiegészített
újdonságkutatási jelentés díját kérelemre visszafizeti, ha)

„d) az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés
postázására nem amiatt került sor az elismert bejelentési naptól számí-
tott hatodik hónap utolsó napját követõen, hogy a Magyar Szabadalmi
Hivatal helyt adott a (3) vagy a (4) bekezdésben meghatározott határidõ
elmulasztásával szemben elõterjesztett igazolási kérelemnek.”

24. § Az Szt. 74. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

(Az érdemi vizsgálat arra terjed ki, hogy a találmány)
„a) kielégíti-e az 1–5/A. §-okban meghatározott követelményeket,

és a 6. § (2)–(4) bekezdései, valamint (10) bekezdése alapján nincs-e ki-
zárva a szabadalmi oltalomból,”

25. § Az Szt. 84/F. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Ha az európai szabadalmi bejelentést az Egyezmény 14. cik-
kének (2) bekezdése, 77. cikkének (3) bekezdése vagy 78. cikkének (2)
bekezdése alapján visszavontnak kell tekinteni, a bejelentõ kérelmére a
Magyar Szabadalmi Hivatal e törvény IX. fejezete alapján – a (2)–(5)
bekezdésben meghatározott feltételekkel – megindítja a szabadalom
megadására irányuló eljárást.”

26. § Az Szt. 84/I. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„84/I. § A 84/H. § rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell az

Egyezmény szerinti felszólalási és korlátozási eljárás eredményeként
módosítással fenntartott európai szabadalomra is.”

27. § Az Szt. 84/L. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Azokat a fenntartási díjakat, amelyek az európai szabadalom –

mulasztás folytán vagy a Bõvített Fellebbezési Tanács által felülvizs-
gált határozat alapján történt – megvonása esetén a megvonást követõen
esedékessé váltak volna, a jogokba való visszahelyezésrõl, illetve a fel-
lebbezési tanács új eljárásra utasításáról hozott határozat közlésétõl
számított hat hónapos türelmi idõ alatt is meg lehet fizetni.”

28. § Az Szt. 84/M. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„84/M. § (1) Ha az európai szabadalmat az Egyezmény szerinti fel-

szólalási, korlátozási vagy megvonási eljárásban megvonják vagy mó-
dosítással tartják fenn, a 81. § (8) bekezdésében foglaltakat megfelelõen
alkalmazni kell.

(2) Az európai szabadalom megsemmisítésére irányuló eljárást az
Egyezmény szerinti felszólalási, korlátozási vagy megvonási eljárás
jogerõs befejezéséig indokolt esetben fel kell függeszteni, ha ugyanaz-
zal az európai szabadalommal szemben felszólalást nyújtottak be, vagy
ugyanannak az európai szabadalomnak a korlátozását vagy megvonását
kérték az Egyezmény alapján.

(3) A felfüggesztett megsemmisítési eljárást bármelyik fél kérel-
mére folytatni kell az Egyezmény szerinti korlátozási eljárás jogerõs be-
fejezését követõen, illetve, ha az Egyezmény szerinti felszólalási vagy
megvonási eljárás jogerõs befejezése nem eredményezi az európai
szabadalom megvonását.”

29. § Az Szt. 84/N. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az európai szabadalmat az Egyezmény 138. cikkének (1) be-
kezdésében meghatározott okból kell megsemmisíteni és az Egyez-
mény e cikkének (2) bekezdésében szabályozott esetben kell korlátozni.
Az európai szabadalom megsemmisítésére irányuló eljárásban alkal-
mazni kell az Egyezmény 138. cikkének (3) bekezdését is.”

30. § Az Szt. 85. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(7) A megváltoztatási kérelem elõterjesztésének harmincnapos
határidejét az eljárás folytatása iránti kérelmet vagy az igazolási kérel-
met elutasító vagy be nem nyújtottnak tekintõ végzés közlésétõl kell
számítani, ha

a) ez a késõbbi, mint a (6) bekezdés szerinti döntés közlésének nap-
ja, és

b) az eljárás folytatása iránti kérelmet vagy az igazolási kérelmet
olyan mulasztás következményeinek az elhárítására terjesztették elõ,
amely közvetlenül a (6) bekezdés szerinti döntés alapjául szolgált.”

31. § Az Szt. 98. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 84/M. §-ban foglalt rendelkezéseket a bírósági eljárás fel-

függesztésére is megfelelõen alkalmazni kell.”

32. § Az Szt. 104. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A Fõvárosi Bíróság kizárólagos illetékességgel rendelkezik és
a 87. §-ban meghatározott összetételû tanácsban jár el a következõ
perekben:

a) a szabadalmi kényszerengedély megadására, módosítására és
visszavonására irányuló perek, a 816/2006/EK rendelet [33/A. § (1)
bek.] hatálya alá tartozó kényszerengedélyekkel összefüggõ ügyek
(83/A–83/H. §-ok) kivételével;

b) az elõhasználati és a továbbhasználati jog, továbbá a 84/K. § (6)
bekezdésében és az Egyezmény [84/A. § a) pont] 112a. cikkének (6) be-
kezdésében és 122. cikkének (5) bekezdésében szabályozott jogosult-
ság fennállásával kapcsolatos perek; valamint

c) a találmány- vagy szabadalombitorlás miatt indított perek.”

33. § (1) Az Szt. 114/G. §-a (4) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

(Az igazolásra a 49. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az
igazolás ki van zárva)

„b) az igazolási és az eljárás folytatása iránti kérelem elõterjeszté-
sére megszabott határidõk [48. § (3) bek. és 49. § (1)–(2) bek.] elmu-
lasztása esetén;”

(2) Az Szt. 114/G. §-ának (4) bekezdése a következõ c) ponttal egé-
szül ki:

(Az igazolásra a 49. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az
igazolás ki van zárva)

„c) a növényfajta-oltalom felélesztésére irányuló kérelem elõter-
jesztésére megszabott három hónapos határidõ [115/B. § (1) bek.]
elmulasztása esetén.”

34. § (1) Az Szt. 114/G. §-a (7) bekezdésének bevezetõ része
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„E törvény eltérõ rendelkezése hiányában a Magyar Szabadalmi
Hivatal csak megváltoztatási kérelem alapján és csak annak a bíróság-
hoz történõ továbbításáig módosíthatja és vonhatja vissza a következõ
kérdésekben hozott – az eljárást befejezõ – döntését:”

(2) Az Szt. 114/G. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(8) E törvény eltérõ rendelkezése hiányában a (7) bekezdés c)–e)
pontjaiban említett kérdésekben hozott – az eljárást befejezõ – döntését
a Magyar Szabadalmi Hivatal megváltoztatási kérelem alapján is csak
akkor módosíthatja vagy vonhatja vissza, ha megállapítja, hogy döntése
jogszabályt sért, vagy ha a felek a döntés módosítását vagy visszavoná-
sát egybehangzóan kérik.”
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35. § Az Szt. 114/J. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A növényfajta-oltalmi bejelentés napja az a nap, amelyen a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatalhoz beérkezett bejelentés legalább a követke-
zõket tartalmazza:)

„b) a bejelentõ azonosítására alkalmas és a vele való kapcsolatfel-
vételt lehetõvé tevõ adatokat;”

36. § Az Szt. 114/M. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A bejelentés benyújtását követõ vizsgálat során a Magyar Sza-
badalmi Hivatal a 66. § (1)–(3) bekezdéseinek, valamint (10) bekezdé-
sének megfelelõ alkalmazásával jár el.”

37. § Az Szt. 118. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a szabadalmi bejelentés

államtitokká minõsítéséhez szükséges eljárás részletes szabályait ren-
delettel megállapítsa.”

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló
1997. évi XI. törvény módosításai

38. § (1) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló
1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Vt.) 46/A. §-a (3) bekezdésének
bevezetõ része helyébe a következõ rendelkezés lép:

„E törvény eltérõ rendelkezése hiányában a Magyar Szabadalmi
Hivatal csak megváltoztatási kérelem alapján és csak annak a bíróság-
hoz történõ továbbításáig módosíthatja és vonhatja vissza a következõ
kérdésekben hozott – az eljárást befejezõ – döntését:”

(2) A Vt. 46/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) E törvény eltérõ rendelkezése hiányában a (3) bekezdés e) és f)
pontjában említett kérdésekben hozott – az eljárást befejezõ – döntését a
Magyar Szabadalmi Hivatal megváltoztatási kérelem alapján is csak ak-
kor módosíthatja vagy vonhatja vissza, ha megállapítja, hogy döntése
jogszabályt sért, vagy ha a felek a döntés módosítását vagy visszavoná-
sát egybehangzóan kérik.”

39. § A Vt. 59. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A védjegybejelentés alaki vizsgálata során megfelelõen alkal-

mazni kell a 61. § (6)–(7) bekezdéseit is.”

40. § A Vt. 61. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A védjegybejelentés részbeni elutasításáról hozott határozat

ellen elõterjesztett megváltoztatási kérelemnek a bírósághoz történõ to-
vábbításával [77. § (9) és (10) bek.] egyidejûleg az árujegyzék fennma-
radó része tekintetében a védjegy lajstromozására irányuló eljárást fel
kell függeszteni a bírósági eljárás jogerõs befejezéséig.

(7) A hivatalból végzett érdemi vizsgálat alapján a védjegybejelen-
tést részben elutasító határozat jogerõre emelkedését követõen a véd-
jegy lajstromozására irányuló eljárást az árujegyzék fennmaradó része
tekintetében kell folytatni.”

41. § (1) A Vt. 64/A. §-ának (6) bekezdése a következõ c) ponttal
egészül ki:

(Gyorsított eljárás esetén – a VII. és a IX. fejezet szabályaitól elté-
rõen –)

„c) a felszólalással kapcsolatban a Magyar Szabadalmi Hivatal ak-
kor tart szóbeli tárgyalást, ha a tényállás tisztázásához szükség van a be-
jelentõ és a felszólaló együttes meghallgatására, vagy ha ezt a felek
kellõ idõben egybehangzóan kérik.”

(2) A Vt. 64/A. §-a a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a bejelentõ a gyorsított eljárás iránti kérelmében ezt külön

kéri, a Magyar Szabadalmi Hivatal a védjegybejelentés meghirdetésé-
vel egyidejûleg a bejelentett megjelölést védjegyként lajstromozza (kü-
lönleges gyorsított eljárás) azzal, hogy a 64. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezés csak a felszólalás benyújtására elõírt határidõ [61/B. § (1)

és (2) bek.] elteltével alkalmazható. A különleges gyorsított eljárás irán-
ti kérelem csak a gyorsított eljárás iránti kérelem benyújtására az (1) be-
kezdésben elõírt határidõn belül terjeszthetõ elõ; a különleges gyorsított
eljárás iránti kérelem díja a gyorsított eljárás iránti kérelem díjának
másfélszerese.

(8) Ha a bejelentett megjelölés védjegyként való lajstromozásával
szemben felszólalnak, a védjegy lajstromozását a (7) bekezdés szerint
elrendelõ határozatot vissza kell vonni és a védjegy lajstromozására irá-
nyuló eljárást folytatni kell. A védjegy lajstromozását a (7) bekezdés
szerint elrendelõ határozat visszavonását be kell jegyezni a védjegy-
lajstromba (47. §), és arról hatósági tájékoztatást kell közölni a Magyar
Szabadalmi Hivatal hivatalos lapjában (49. §).”

42. § A Vt. 76/P. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) Ha a bejelentõ a felhívásra a kitûzött határidõben nem vála-
szol, a Magyar Szabadalmi Hivatal értesíti a Nemzetközi Irodát arról,
hogy a megjelölés Magyar Köztársaságra kiterjedõ oltalmát – részben
vagy egészben – elutasítja (végleges elutasítás). Ha azonban a bejelentõ
olyan felhívásra nem válaszol a kitûzött határidõben, amelyet a Magyar
Szabadalmi Hivatal kizárólag észrevétel, illetve felszólalás alapján
adott ki, a Magyar Szabadalmi Hivatal a rendelkezésre álló adatok alap-
ján határoz a védjegy lajstromozásának kérdésében, és ennek megfelelõ
értesítést küld a Nemzetközi Irodának. Ha a bejelentõ a felhívásra vála-
szol, a Magyar Szabadalmi Hivatal folytatja az érdemi vizsgálatot,
annak alapján határoz a védjegy lajstromozásának kérdésében, és ennek
megfelelõ értesítést küld a Nemzetközi Irodának.”

43. § A Vt. 77. §-a (7) bekezdésének bevezetõ része helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„A megváltoztatási kérelem elõterjesztésének harmincnapos határ-
idejét az igazolási kérelmet elutasító vagy be nem nyújtottnak tekintõ
végzés közlésétõl kell számítani, ha”

44. § A Vt. 91. §-ának (1) bekezdése a következõ mondattal egé-
szül ki:

„A bíróság a védjegyügyben hozott döntés megváltoztatása helyett
a döntést hatályon kívül helyezi, és a Magyar Szabadalmi Hivatalt az el-
járás folytatására utasítja, ha a megváltoztatási kérelmet a védjegybeje-
lentés elutasításáról, visszavonásáról vagy visszavontnak tekintésérõl
hozott olyan döntéssel szemben terjesztették elõ, amelynek hiányában a
Magyar Szabadalmi Hivatalnál a védjegy lajstromozására irányuló eljá-
rás folytatásának lett volna helye.”

A formatervezési minták oltalmáról szóló
2001. évi XLVIII. törvény módosításai

45. § (1) A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi
XLVIII. törvény (a továbbiakban: Fmtv.) 32/A. §-a (3) bekezdésének
bevezetõ része helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A szabadalmi törvény eltérõ rendelkezése hiányában a Magyar
Szabadalmi Hivatal csak megváltoztatási kérelem alapján és csak annak
a bírósághoz történõ továbbításáig módosíthatja és vonhatja vissza a kö-
vetkezõ kérdésekben hozott – az eljárást befejezõ – döntését:”

(2) Az Fmtv. 32/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A szabadalmi törvény eltérõ rendelkezése hiányában a (3) be-
kezdés e) és f) pontjában említett kérdésekben hozott – az eljárást befe-
jezõ – döntését a Magyar Szabadalmi Hivatal megváltoztatási kérelem
alapján is csak akkor módosíthatja vagy vonhatja vissza, ha megállapít-
ja, hogy döntése jogszabályt sért, vagy ha a felek a döntés módosítását
vagy visszavonását egybehangzóan kérik.”

46. § Az Fmtv. 33. §-ának (2) bekezdése a következõ c) ponttal
egészül ki:
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(Mintaoltalmi ügyekben az igazolás ki van zárva:)
„c) az igazolási és az eljárás folytatása iránti kérelem elõterjeszté-

sére megszabott határidõk elmulasztása esetén.”

47. § Az Fmtv. 37. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A mintaoltalmi bejelentés napja az a nap, amelyen a Magyar Sza-
badalmi Hivatalhoz beérkezett bejelentés legalább a következõket tar-
talmazza:)

„b) a bejelentõ azonosítására alkalmas és a vele való kapcsolatfel-
vételt lehetõvé tevõ adatokat,”

48. § Az Fmtv. 61. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(7) A megváltoztatási kérelem elõterjesztésének harmincnapos
határidejét az eljárás folytatása iránti kérelmet vagy az igazolási kérel-
met elutasító vagy be nem nyújtottnak tekintõ végzés közlésétõl kell
számítani, ha

a) ez a késõbbi, mint a (6) bekezdés szerinti döntés közlésének nap-
ja, és

b) az eljárás folytatása iránti kérelmet vagy az igazolási kérelmet
olyan mulasztás következményeinek az elhárítására terjesztették elõ,
amely közvetlenül a (6) bekezdés szerinti döntés alapjául szolgált.”

Záró rendelkezések

49. § (1) Ez a törvény – a (2)–(8) bekezdésekben meghatározott ki-
vételekkel, illetve feltételekkel – 2008. január 1-jén lép hatályba; ren-
delkezéseit csak a hatálybalépését követõen indult eljárásokban lehet
alkalmazni.

(2) E törvény 7–8. §-ai, 11. §-a, 24–29. §-ai és 31–32. §-ai 2007.
december 13-án lépnek hatályba.

(3) Az Szt. 5. §-ának (2) bekezdése 2007. december 13-án hatályát
veszti.

(4) E törvény 1., 3., 4–6. §-ait, 13. §-ának (2) bekezdését, 14., 17.,
23., 30., 33–34., 45–46. és 48. §-át a törvény hatálybalépését követõen

lejáró határidõkre és az azt követõ idõpontra kitûzött határnapokra kell
alkalmazni.

(5) E törvény 2. §-át, 10. és 12. §-át, 13. §-ának (1) bekezdését, va-
lamint 42. és 44. §-át a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell.

(6) E törvény 7. §-át alkalmazni kell a hatálybalépését megelõzõen
benyújtott szabadalmi bejelentésekre, ha azok alapján a törvény hatály-
balépéséig nem született jogerõs döntés a szabadalom megadása kérdé-
sében.

(7) Az e törvény hatálybalépését megelõzõ bejelentési nappal meg-
adott szabadalom megsemmisítésének feltételeire a bejelentés napján
hatályos szabályok az irányadók.

(8) A törvény hatálybalépése elõtt megkezdett hasznosításra a sza-
badalmi oltalom terjedelme tekintetében a korábban hatályos rendelke-
zéseket kell alkalmazni a hasznosításnak az e törvény hatálybalépése-
kor meglévõ mértékéig.

(9) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Szt. 78. §-a (1) be-
kezdésének második mondatában a „hozzáfûzi a kinyomtatott” szöveg-
rész helyébe a „mellékeli” szövegrész lép, 84/F. §-ának (5) bekezdésé-
ben a „(4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(12) bekezdésében”
szövegrész lép, 84/H. §-ának (10) bekezdésében a „kinyomtatja” szö-
vegrész helyébe a „megtekinthetõvé teszi” szövegrész lép.

(10) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az
Szt. 77. §-ának (4) bekezdésében és 84/H. §-ának (6) bekezdésében az
„és kinyomtatási” szövegrész, 84/H. §-ának (4) bekezdésében az „és ki-
nyomtatásáért” szövegrész, 84/H. §-ának (8) bekezdésében az „– az eu-
rópai szabadalmi nyilvántartásban szereplõ adatokkal –” szövegrész, a
Vt. 64/A. §-ának (1) bekezdésében a „ , ha a bejelentõ a Madridi Megál-
lapodás alapján nemzetközi védjegybejelentést tett, és azzal kapcsolat-
ban a Magyar Szabadalmi Hivatalnál tett bejelentése alapján uniós
elsõbbséget kíván igényelni” szövegrész.

(11) A (3) és a (9)–(10) bekezdések, valamint e törvény 1–48. §-ai
2008. január 31-én hatályukat vesztik.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. § A Kormány az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben fe-
lülvizsgált szövegének kihirdetésérõl szóló 2007. évi CXXX. törvény
3. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Európai
Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó
Végrehajtási Szabályzatnak – az Európai Szabadalmi Szervezet Igazga-
tótanácsa által 2006. december 7-én hozott határozattal megállapított –
szövegét (a továbbiakban: Végrehajtási Szabályzat) e rendelettel ki-
hirdeti.

2. § A Végrehajtási Szabályzat angol nyelven hiteles szövege és
annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„Implementing Regulations to the European Patent
Convention 2000 as adopted by decision

of the Administrative Council of 7 December 2006

PART I

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART I OF THE
CONVENTION

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Rule 1

Written proceedings

In written proceedings before the European Patent Office, the
requirement to use the written form shall be satisfied if the content of the
documents can be reproduced in a legible form on paper.

Rule 2

Filing of and formal requirements for documents

(1) In proceedings before the European Patent Office, documents
may be filed by delivery by hand, by post or by technical means of
communication. The President of the European Patent Office shall lay
down the details and conditions and, where appropriate, any special
formal or technical requirements for the filing of documents. In
particular, he may specify that confirmation must be supplied. If such
confirmation is not supplied in due time, the European patent
application shall be refused; documents filed subsequently shall be
deemed not to have been received.

(2) Where the Convention provides that a document must be
signed, the authenticity of the document may be confirmed by
handwritten signature or other appropriate means the use of which has
been permitted by the President of the European Patent Office. A
document authenticated by such other means shall be deemed to meet
the legal requirements of signature in the same way as a document
bearing a handwritten signature which has been filed in paper form.

Rule 3

Language in written proceedings

(1) In written proceedings before the European Patent Office, any
party may use any official language of the European Patent Office. The
translation referred to in Article 14, paragraph 4, may be filed in any
official language of the European Patent Office.

(2) Amendments to a European patent application or European
patent shall be filed in the language of the proceedings.

(3) Documentary evidence and, in particular, publications may be
filed in any language. The European Patent Office may, however,
require that a translation in one of its official languages be filed, within a
period to be specified. If a required translation is not filed in due time,
the European Patent Office may disregard the document in question.

Rule 4

Language in oral proceedings

(1) Any party to oral proceedings before the European Patent
Office may use an official language of the European Patent Office other
than the language of the proceedings, if such party gives notice to the
European Patent Office at least one month before the date of such oral
proceedings or provides for interpretation into the language of the
proceedings. Any party may use an official language of a Contracting
State, if he provides for interpretation into the language of the
proceedings. The European Patent Office may permit derogations from
these provisions.

(2) In the course of oral proceedings, employees of the European
Patent Office may use an official language of the European Patent
Office other than the language of the proceedings.

(3) Where evidence is taken, any party, witness or expert to be
heard who is unable to express himself adequately in an official
language of the European Patent Office or of a Contracting State may
use another language. Where evidence is taken upon request of a party,
parties, witnesses or experts expressing themselves in a language other
than an official language of the European Patent Office shall be heard
only if that party provides for interpretation into the language of the
proceedings. The European Patent Office may, however, permit
interpretation into one of its other official languages.

(4) If the parties and the European Patent Office agree, any
language may be used.

(5) The European Patent Office shall, if necessary, provide at its
own expense interpretation into the language of the proceedings, or,
where appropriate, into its other official languages, unless such
interpretation is the responsibility of one of the parties.

(6) Statements by employees of the European Patent Office,
parties, witnesses or experts, made in an official language of the
European Patent Office, shall be entered in the minutes in that language.
Statements made in any other language shall be entered in the official
language into which they are translated. Amendments to a European
patent application or European patent shall be entered in the minutes in
the language of the proceedings.
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Rule 5

Certification of translations

Where the translation of a document is required, the European
Patent Office may require that a certificate that the translation
corresponds to the original text be filed within a period to be specified.
If the certificate is not filed in due time, such document shall be deemed
not to have been filed, unless otherwise provided.

Rule 6

Filing of translations and reduction of fees

(1) A translation under Article 14, paragraph 2, shall be filed within
two months of filing the European patent application.

(2) A translation under Article 14, paragraph 4, shall be filed within
one month of filing the document. This shall also apply to requests
under Article 105a. Where the document is a notice of opposition or
appeal, or a statement of grounds of appeal, or a petition for review, the
translation may be filed within the period for filing such a notice or
statement or petition, if that period expires later.

(3) Where a person referred to in Article 14, paragraph 4, files a
European patent application, a request for examination, an opposition,
an appeal, a petition for review or a request for limitation or revocation
in a language admitted in that provision, the filing fee, examination fee,
opposition fee, appeal fee, fee for the petition for review or the
limitation or revocation fee shall be reduced in accordance with the
Rules relating to Fees.

Rule 7

Legal authenticity of the translation of the European
patent application

Unless evidence is provided to the contrary, the European Patent
Office shall assume, for the purpose of determining whether the
subject-matter of the European patent application or European patent
extends beyond the content of the application as filed, that the
translation filed under Article 14, paragraph 2, or Rule 40, paragraph 3,
is in conformity with the original text of the application.

Chapter II

ORGANISATION OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Section 1

GENERAL MATTERS

Rule 8

Patent classification

The European Patent Office shall use the classification referred to
in Article 1 of the Strasbourg Agreement concerning the International
Patent Classification of 24 March 1971, hereinafter referred to as the
international classification.

Rule 9

Administrative structure of the European Patent Office

(1) The European Patent Office shall be divided administratively
into Directorates-General, to which the departments specified in Article
15, and the services set up to deal with legal matters and the internal
administration of the Office, shall be assigned.

(2) Each Directorate-General shall be directed by a Vice-President.
The assignment of a Vice-President to a Directorate-General shall be
decided by the Administrative Council, after the President of the
European Patent Office has been consulted.

Rule 10

Responsibility of the Receiving Section
and the Examining Division

(1) The Receiving Section shall be responsible for the examination
on filing and the examination as to formal requirements of a European
patent application up to the time when the Examining Division becomes
responsible for the examination of the European patent application
under Article 94, paragraph 1.

(2) Subject to paragraphs 3 and 4, the Examining Division shall be
responsible for the examination of a European patent application under
Article 94, paragraph 1, from the time when a request for examination is
filed.

(3) If a request for examination is filed before the European search
report has been transmitted to the applicant, the Examining Division
shall, subject to paragraph 4, be responsible from the time when the
European Patent Office receives the indication under Rule 70,
paragraph 2.

(4) If a request for examination is filed before the European search
report has been transmitted to the applicant, and if the applicant has
waived the right under Rule 70, paragraph 2, the Examining Division
shall be responsible from the time when the search report is transmitted
to the applicant.

Rule 11

Allocation of duties to the departments of first instance

(1) Technically qualified examiners acting as members of Search,
Examining or Opposition Divisions shall be assigned to Directorates.
The President of the European Patent Office shall allocate duties to
these Directorates by reference to the international classification.

(2) The President of the European Patent Office may allocate
further duties to the Receiving Section, the Search, Examining and
Opposition Divisions, and the Legal Division, in addition to the
responsibilities vested in them under the Convention.

(3) The President of the European Patent Office may entrust to
employees who are not technically or legally qualified examiners the
execution of duties falling to the Search, Examining or Opposition
Divisions and involving no technical or legal difficulties.

Section 2

ORGANISATION OF THE BOARDS OF APPEAL
AND THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

Rule 12

Presidium of the Boards of Appeal

(1) The autonomous authority within the organisational unit
comprising the Boards of Appeal (the „Presidium of the Boards of
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Appeal”) shall consist of the Vice-President in charge of the Boards of
Appeal, who shall act as chairman, and twelve members of the Boards
of Appeal, six being Chairmen and six being other members.

(2) All members of the Presidium shall be elected by the Chairmen
and members of the Boards of Appeal for two working years. If the full
composition of the Presidium cannot be reached, the vacancies shall be
filled by designating the most senior Chairmen and members.

(3) The Presidium shall adopt the Rules of Procedure of the Boards
of Appeal and the Rules of Procedure for the election and designation of
its members. The Presidium shall further advise the Vice-President in
charge of the Boards of Appeal with regard to matters concerning the
functioning of the Boards of Appeal in general.

(4) Before the beginning of each working year, the Presidium,
extended to include all Chairmen, shall allocate duties to the Boards of
Appeal. In the same composition, it shall decide on conflicts regarding
the allocation of duties between two or more Boards of Appeal. The
extended Presidium shall designate the regular and alternate members
of the various Boards of Appeal. Any member of a Board of Appeal may
be designated as a member of more than one Board of Appeal. These
measures may, where necessary, be amended during the course of the
working year in question.

(5) The Presidium may only take a decision if at least five of its
members are present; these must include the Vice-President in charge of
the Boards of Appeal or his deputy, and the Chairmen of two Boards of
Appeal. Where the tasks mentioned in paragraph 4 are concerned, nine
members must be present, including the Vice-President in charge of the
Boards of Appeal or his deputy, and the Chairmen of three Boards of
Appeal. Decisions shall be taken by a majority vote; in the event of
parity of votes, the Chairman or his deputy shall have the casting vote.
Abstentions shall not be considered as votes.

(6) The Administrative Council may allocate duties under Article
134a, paragraph 1(c), to the Boards of Appeal.

Rule 13

Business distribution scheme for the Enlarged Board of
Appeal and adoption of its Rules of Procedure

(1) Before the beginning of each working year, the members of the
Enlarged Board of Appeal appointed under Article 11, paragraph 3,
shall designate the regular and alternate members of the Enlarged Board
of Appeal in proceedings under Article 22, paragraph 1(a) and (b), and
the regular and alternate members in proceedings under Article 22,
paragraph 1(c).

(2) The members of the Enlarged Board of Appeal appointed under
Article 11, paragraph 3, shall adopt the Rules of Procedure of the
Enlarged Board of Appeal.

(3) Decisions on matters mentioned in paragraphs 1 and 2 may only
be taken if at least five members are present, including the Chairman of
the Enlarged Board of Appeal or his deputy; in the event of parity of
votes, the Chairman or his deputy shall have the casting vote.
Abstentions shall not be considered as votes.

PART II

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART II
OF THE CONVENTION

Chapter I

PROCEDURE WHERE THE APPLICANT IS NOT ENTITLED

Rule 14

Stay of proceedings

(1) If a third party provides evidence that he has instituted
proceedings against the applicant seeking a decision within the meaning

of Article 61, paragraph 1, the proceedings for grant shall be stayed
unless the third party communicates to the European Patent Office in
writing his consent to the continuation of such proceedings. Such
consent shall be irrevocable. However, proceedings for grant shall not
be stayed before the publication of the European patent application.

(2) Where evidence is provided that a final decision within the
meaning of Article 61, paragraph 1, has been taken, the European Patent
Office shall inform the applicant and any other party that the
proceedings for grant shall be resumed as from the date stated in the
communication, unless a new European patent application under Article
61, paragraph 1(b), has been filed for all the designated Contracting
States. If the decision is in favour of the third party, the proceedings may
not be resumed earlier than three months after the decision has become
final, unless the third party requests the resumption.

(3) Upon staying the proceedings for grant, or thereafter, the
European Patent Office may set a date on which it intends to resume the
proceedings for grant, regardless of the stage reached in the national
proceedings instituted under paragraph 1. It shall communicate this date
to the third party, the applicant and any other party. If no evidence has
been provided by that date that a final decision has been taken, the
European Patent Office may resume proceedings.

(4) All periods other than those for the payment of renewal fees,
running at the date of the stay of proceedings, shall be interrupted by
such stay. The time which has not yet elapsed shall begin to run from the
date on which proceedings are resumed. However, the time still to run
after such resumption shall not be less than two months.

Rule 15

Limitation on withdrawals

From the date on which a third party provides evidence that he has
instituted national proceedings under Rule 14, paragraph 1, and up to
the date on which the proceedings for grant are resumed, neither the
European patent application nor the designation of any Contracting
State may be withdrawn.

Rule 16

Procedure under Article 61, paragraph 1

(1) A person entitled to the grant of a European patent may only
avail himself of the remedies under Article 61, paragraph 1, if:

(a) he does so no later than three months after the decision
recognising his entitlement has become final, and

(b) the European patent has not yet been granted.
(2) Such remedies shall only apply in respect of Contracting States

designated in the European patent application in which the decision has
been taken or recognised or must be recognised on the basis of the
Protocol on Recognition.

Rule 17

Filing of a new European patent application
by the entitled person

(1) Where the person adjudged by a final decision to be entitled to
the grant of the European patent files a new European patent application
under Article 61, paragraph 1(b), the original application shall be
deemed to be withdrawn on the date of filing the new application for the
Contracting States designated therein in which the decision has been
taken or recognised or must be recognised on the basis of the Protocol
on Recognition.

(2) The filing fee and search fee shall be paid within one month of
filing the new application. If the filing fee or search fee is not paid in due
time, the application shall be deemed to be withdrawn.
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(3) The designation fees shall be paid within six months of the date
on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the
European search report drawn up in respect of the new application. Rule
39, paragraphs 2 and 3, shall apply.

Rule 18

Partial transfer of the right to the European patent

(1) If a final decision determines that a third party is entitled to the
grant of a European patent in respect of only part of the subject-matter
disclosed in the original European patent application, Article 61 and
Rules 16 and 17 shall apply to such part.

(2) Where appropriate, the original European patent application
shall contain, for the designated Contracting States in which the
decision was taken or recognised or must be recognised on the basis of
the Protocol on Recognition, claims, a description and drawings which
are different from those for the other designated Contracting States.

Chapter II

MENTION OF THE INVENTOR

Rule 19

Designation of the inventor

(1) The request for grant of a European patent shall contain the
designation of the inventor. However, if the applicant is not the inventor
or is not the sole inventor, the designation shall be filed in a separate
document. The designation shall state the family name, given names
and full address of the inventor, contain the statement referred to in
Article 81 and bear the signature of the applicant or his representative.

(2) The European Patent Office shall not verify the accuracy of the
designation of the inventor.

(3) If the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the
European Patent Office shall communicate to the designated inventor
the information in the document designating him and the following
data:

(a) the number of the European patent application;
(b) the date of filing of the European patent application and, if

priority has been claimed, the date, State and file number of the previous
application;

(c) the name of the applicant;
(d) the title of the invention;
(e) the Contracting States designated.
(4) The applicant and the inventor may invoke neither the omission

of the communication under paragraph 3 nor any errors contained
therein.

Rule 20

Publication of the mention of the inventor

(1) The designated inventor shall be mentioned in the published
European patent application and the European patent specification,
unless he informs the European Patent Office in writing that he has
waived his right to be thus mentioned.

(2) Paragraph 1 shall apply where a third party files with the
European Patent Office a final decision determining that the applicant
for or proprietor of a European patent is required to designate him as an
inventor.

Rule 21

Rectification of the designation of an inventor

(1) An incorrect designation of an inventor shall be rectified upon
request and only with the consent of the wrongly designated person and,
where such a request is filed by a third party, the consent of the applicant
for or proprietor of the patent. Rule 19 shall apply mutatis mutandis.

(2) Where an incorrect designation of the inventor has been
recorded in the European Patent Register or published in the European
Patent Bulletin, its rectification or cancellation shall also be recorded or
published therein.

Chapter III

REGISTRATION OF TRANSFERS, LICENCES
AND OTHER RIGHTS

Rule 22

Registration of transfers

(1) The transfer of a European patent application shall be recorded
in the European Patent Register at the request of an interested party,
upon production of documents providing evidence of such transfer.

(2) The request shall not be deemed to have been filed until an
administrative fee has been paid. It may be rejected only if paragraph 1
has not been complied with.

(3) A transfer shall have effect vis-÷-vis the European Patent Office
only at the date when and to the extent that the documents referred to in
paragraph 1 have been produced.

Rule 23

Registration of licences and other rights

(1) Rule 22, paragraphs 1 and 2, shall apply mutatis mutandis to the
registration of the grant or transfer of a licence, the establishment or
transfer of a right in rem in respect of a European patent application and
any legal means of execution affecting such an application.

(2) A registration under paragraph 1 shall be cancelled upon
request, supported by documents providing evidence that the right has
lapsed, or by the written consent of the proprietor of the right to the
cancellation of the registration. Rule 22, paragraph 2, shall apply
mutatis mutandis.

Rule 24

Special entries for licence registrations

A licence in respect of a European patent application shall be
recorded

(a) as an exclusive licence if the applicant and the licensee so
request;

(b) as a sub-licence where it is granted by a licensee whose licence
is recorded in the European Patent Register.
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Chapter IV

CERTIFICATE OF EXHIBITION

Rule 25

Certificate of exhibition

Within four months of filing the European patent application, the
applicant shall file the certificate referred to in Article 55, paragraph 2,
which:

(a) is issued at the exhibition by the authority responsible for the
protection of industrial property at that exhibition;

(b) states that the invention was in fact displayed there;
(c) states the opening date of the exhibition and, where the

invention was disclosed later than on that date, the date on which the
invention was first disclosed; and

(d) is accompanied by an identification of the invention, duly
authenticated by the above-mentioned authority.

Chapter V

BIOTECHNOLOGICAL INVENTIONS

Rule 26

General and definitions

(1) For European patent applications and patents concerning
biotechnological inventions, the relevant provisions of the Convention
shall be applied and interpreted in accordance with the provisions of this
Chapter. Directive 98/44/EC of 6 July 1998 on the legal protection of
biotechnological inventions shall be used as a supplementary means of
interpretation.

(2) „Biotechnological inventions” are inventions which concern a
product consisting of or containing biological material or a process by
means of which biological material is produced, processed or used.

(3) „Biological material” means any material containing genetic
information and capable of reproducing itself or being reproduced in a
biological system.

(4) „Plant variety” means any plant grouping within a single
botanical taxon of the lowest known rank, which grouping, irrespective
of whether the conditions for the grant of a plant variety right are fully
met, can be:

(a) defined by the expression of the characteristics that results from
a given genotype or combination of genotypes,

(b) distinguished from any other plant grouping by the expression
of at least one of the said characteristics, and

(c) considered as a unit with regard to its suitability for being
propagated unchanged.

(5) A process for the production of plants or animals is essentially
biological if it consists entirely of natural phenomena such as crossing
or selection.

(6) „Microbiological process” means any process involving or
performed upon or resulting in microbiological material.

Rule 27

Patentable biotechnological inventions

Biotechnological inventions shall also be patentable if they
concern:

(a) biological material which is isolated from its natural
environment or produced by means of a technical process even if it
previously occurred in nature;

(b) plants or animals if the technical feasibility of the invention is
not confined to a particular plant or animal variety;

(c) a microbiological or other technical process, or a product
obtained by means of such a process other than a plant or animal variety.

Rule 28

Exceptions to patentability

Under Article 53(a), European patents shall not be granted in
respect of biotechnological inventions which, in particular, concern the
following:

(a) processes for cloning human beings;

(b) processes for modifying the germ line genetic identity of human
beings;

(c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes;

(d) processes for modifying the genetic identity of animals which
are likely to cause them suffering without any substantial medical
benefit to man or animal, and also animals resulting from such
processes.

Rule 29

The human body and its elements

(1) The human body, at the various stages of its formation and
development, and the simple discovery of one of its elements, including
the sequence or partial sequence of a gene, cannot constitute patentable
inventions.

(2) An element isolated from the human body or otherwise
produced by means of a technical process, including the sequence or
partial sequence of a gene, may constitute a patentable invention, even
if the structure of that element is identical to that of a natural element.

(3) The industrial application of a sequence or a partial sequence of
a gene must be disclosed in the patent application.

Rule 30

Requirements of European patent applications relating to
nucleotide and amino acid sequences

(1) If nucleotide or amino acid sequences are disclosed in the
European patent application, the description shall contain a sequence
listing conforming to the rules laid down by the President of the
European Patent Office for the standardised representation of
nucleotide and amino acid sequences.

(2) A sequence listing filed after the date of filing shall not form
part of the description.

(3) Where the applicant has not filed a sequence listing complying
with the requirements under paragraph 1 at the date of filing, the
European Patent Office shall invite the applicant to furnish such a
sequence listing and pay the late furnishing fee. If the applicant does not
furnish the required sequence listing and pay the required late
furnishing fee within a period of two months after such an invitation, the
application shall be refused.
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Rule 31

Deposit of biological material

(1) If an invention involves the use of or concerns biological
material which is not available to the public and which cannot be
described in the European patent application in such a manner as to
enable the invention to be carried out by a person skilled in the art, the
invention shall only be regarded as being disclosed as prescribed in
Article 83 if:

(a) a sample of the biological material has been deposited with a
recognised depositary institution on the same terms as those laid down
in the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit
of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure of 28 April
1977 not later than the date of filing of the application;

(b) the application as filed gives such relevant information as is
available to the applicant on the characteristics of the biological
material;

(c) the depositary institution and the accession number of the
deposited biological material are stated in the application, and

(d) where the biological material has been deposited by a person
other than the applicant, the name and address of the depositor are stated
in the application and a document is submitted to the European Patent
Office providing evidence that the depositor has authorised the
applicant to refer to the deposited biological material in the application
and has given his unreserved and irrevocable consent to the deposited
material being made available to the public in accordance with Rule 33.

(2) The information referred to in paragraph 1(c) and (d) may be
submitted

(a) within sixteen months after the date of filing of the application
or, if priority has been claimed, after the priority date, this period being
deemed to have been observed if the information is communicated
before completion of the technical preparations for publication of the
European patent application;

(b) up to the date of submission of a request under Article 93,
paragraph 1(b);

(c) within one month after the European Patent Office has
communicated to the applicant that the right to inspect the files under
Article 128, paragraph 2, exists.

The ruling period shall be the one which is the first to expire. The
communication of this information shall be considered as constituting
the unreserved and irrevocable consent of the applicant to the deposited
biological material being made available to the public in accordance
with Rule 33.

Rule 32

Expert solution

(1) Until completion of the technical preparations for publication
of the European patent application, the applicant may inform the
European Patent Office that,

(a) until the publication of the mention of the grant of the European
patent or, where applicable,

(b) for twenty years from the date of filing, if the application is
refused or withdrawn or deemed to be withdrawn,

the availability referred to in Rule 33 shall be effected only by the
issue of a sample to an expert nominated by the requester.

(2) The following may be nominated as an expert:
(a) any natural person, provided that the requester furnishes

evidence, when filing the request, that the nomination has the approval
of the applicant;

(b) any natural person recognised as an expert by the President of
the European Patent Office.

The nomination shall be accompanied by a declaration from the
expert vis-÷-vis the applicant in which he enters into the undertaking

given under Rule 33 until either the date on which the patent expires in
all the designated States or, where the application is refused, withdrawn
or deemed to be withdrawn, the date referred to in paragraph 1(b), the
requester being regarded as a third party.

Rule 33

Availability of biological material

(1) Biological material deposited in accordance with Rule 31 shall
be available upon request to any person from the date of publication of
the European patent application and to any person having the right to
inspect the files under Article 128, paragraph 2, prior to that date.
Subject to Rule 32, such availability shall be effected by the issue of a
sample of the biological material to the person making the request
(hereinafter referred to as „the requester”).

(2) Said issue shall be made only if the requester has undertaken
vis-÷-vis the applicant for or proprietor of the patent not to make the
biological material or any biological material derived therefrom
available to any third party and to use that material for experimental
purposes only, until such time as the patent application is refused or
withdrawn or deemed to be withdrawn, or before the European patent
has expired in all the designated States, unless the applicant for or
proprietor of the patent expressly waives such an undertaking. The
undertaking to use the biological material for experimental purposes
only shall not apply in so far as the requester is using that material under
a compulsory licence. The term „compulsory licence” shall be
construed as including ex officio licences and the right to use patented
inventions in the public interest.

(3) For the purposes of paragraph 2, derived biological material
shall mean any material which still exhibits those characteristics of the
deposited material which are essential to carrying out the invention. The
undertaking under paragraph 2 shall not impede any deposit of derived
biological material necessary for the purpose of patent procedure.

(4) The request referred to in paragraph 1 shall be submitted to the
European Patent Office on a form recognised by that Office. The
European Patent Office shall certify on the form that a European patent
application referring to the deposit of the biological material has been
filed, and that the requester or the expert nominated by him under Rule
32 is entitled to the issue of a sample of that material. After grant of the
European patent, the request shall also be submitted to the European
Patent Office.

(5) The European Patent Office shall transmit a copy of the request,
with the certification provided for in paragraph 4, to the depositary
institution and to the applicant for or the proprietor of the patent.

(6) The European Patent Office shall publish in its Official Journal
the list of depositary institutions and experts recognised for the purpose
of Rules 31 to 34.

Rule 34

New deposit of biological material

If biological material deposited in accordance with Rule 31 ceases
to be available from the recognised depositary institution, an
interruption in availability shall be deemed not to have occurred if a new
deposit of that material is made with a recognised depositary institution
on the same terms as those laid down in the Budapest Treaty on the
International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the
Purposes of Patent Procedure of 28 April 1977, and if a copy of the
receipt of the new deposit issued by the depositary institution is
forwarded to the European Patent Office within four months of the date
of the new deposit, stating the number of the European patent
application or of the European patent.
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PART III

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART III OF THE
CONVENTION

Chapter I

FILING OF THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

Rule 35

General provisions

(1) European patent applications may be filed in writing with the
European Patent Office in Munich, The Hague or Berlin, or the
authorities referred to in Article 75, paragraph 1(b).

(2) The authority with which the European patent application is
filed shall mark the documents making up the application with the date
of their receipt, and issue without delay a receipt to the applicant
including at least the application number and the nature, number and
date of receipt of the documents.

(3) If the European patent application is filed with an authority
referred to in Article 75, paragraph 1(b), such authority shall without
delay inform the European Patent Office of the receipt of the
application, and, in particular, of the nature and date of receipt of the
documents, the application number and any priority date claimed.

(4) Upon receipt of a European patent application forwarded by the
central industrial property office of a Contracting State, the European
Patent Office shall inform the applicant accordingly, indicating the date
of its receipt.

Rule 36

European divisional applications

(1) The applicant may file a divisional application relating to any
pending earlier European patent application.

(2) A divisional application shall be in the language of the
proceedings for the earlier application and shall be filed with the
European Patent Office in Munich, The Hague or Berlin.

(3) The filing fee and search fee shall be paid within one month of
filing the divisional application. If the filing fee or search fee is not paid
in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

(4) The designation fees shall be paid within six months of the date
on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the
European search report drawn up in respect of the divisional
application. Rule 39, paragraphs 2 and 3, shall apply.

Rule 37

Forwarding of European patent applications

(1) The central industrial property office of a Contracting State
shall forward European patent applications to the European Patent
Office in the shortest time compatible with its national law relating to
the secrecy of inventions in the interests of the State, and shall take all
appropriate steps to ensure such forwarding within:

(a) six weeks of filing, where the subject of the application is
evidently not liable to secrecy under the national law; or

(b) four months of filing or, if priority has been claimed, fourteen
months of the date of priority, where the application requires further
examination as to its liability to secrecy.

(2) A European patent application not received by the European
Patent Office within fourteen months of filing or, if priority has been

claimed, of the date of priority, shall be deemed to be withdrawn. Any
fees paid in respect of this application shall be refunded.

Rule 38

Filing fee and search fee

The filing fee and search fee shall be paid within one month of
filing the European patent application.

Rule 39

Designation fees

(1) Designation fees shall be paid within six months of the date on
which the European Patent Bulletin mentions the publication of the
European search report.

(2) Where the designation fee is not paid in due time in respect of
any Contracting State, the designation of that State shall be deemed to
be withdrawn.

(3) Where no designation fee is paid in due time or the designations
of all the Contracting States are withdrawn, the European patent
application shall be deemed to be withdrawn.

(4) Without prejudice to Rule 37, paragraph 2, second sentence,
designation fees shall not be refunded.

Rule 40

Date of filing

(1) The date of filing of a European patent application shall be the
date on which the documents filed by the applicant contain:

(a) an indication that a European patent is sought;
(b) information identifying the applicant or allowing the applicant

to be contacted; and
(c) a description or reference to a previously filed application.
(2) A reference to a previously filed application under paragraph

1(c) shall state the filing date and number of that application and the
Office with which it was filed. Such reference shall indicate that it
replaces the description and any drawings.

(3) Where the application contains a reference under paragraph 2, a
certified copy of the previously filed application shall be filed within
two months of filing the application. Where the previously filed
application is not in an official language of the European Patent Office,
a translation thereof in one of these languages shall be filed within the
same period. Rule 53, paragraph 2, shall apply mutatis mutandis.

Chapter II

PROVISIONS GOVERNING THE APPLICATION

Rule 41

Request for grant

(1) The request for grant of a European patent shall be filed on a
form drawn up by the European Patent Office.

(2) The request shall contain:
(a) a petition for the grant of a European patent;
(b) the title of the invention, which shall clearly and concisely state

the technical designation of the invention and shall exclude all fancy
names;

(c) the name, address and nationality of the applicant and the State
in which his residence or principal place of business is located. Names
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of natural persons shall be indicated by the person’s family name,
followed by his given names. Names of legal persons, as well as of
bodies equivalent to legal persons under the law governing them, shall
be indicated by their official designations. Addresses shall be indicated
in accordance with applicable customary requirements for prompt
postal delivery and shall comprise all the relevant administrative units,
including the house number, if any. It is recommended that the fax and
telephone numbers be indicated;

(d) if the applicant has appointed a representative, his name and the
address of his place of business as prescribed in sub-paragraph (c);

(e) where appropriate, an indication that the application constitutes
a divisional application and the number of the earlier European patent
application;

(f) in cases covered by Article 61, paragraph 1(b), the number of
the original European patent application;

(g) where applicable, a declaration claiming the priority of an
earlier application and indicating the date on which and the country in or
for which the earlier application was filed;

(h) the signature of the applicant or his representative;
(i) a list of the documents accompanying the request. This list shall

also indicate the number of sheets of the description, claims, drawings
and abstract filed with the request;

(j) the designation of the inventor, where the applicant is the
inventor.

(3) If there is more than one applicant, the request shall preferably
contain the appointment of one applicant or representative as common
representative.

Rule 42

Content of the description

(1) The description shall:
(a) specify the technical field to which the invention relates;
(b) indicate the background art which, as far as is known to the

applicant, can be regarded as useful to understand the invention, draw
up the European search report and examine the European patent
application, and, preferably, cite the documents reflecting such art;

(c) disclose the invention, as claimed, in such terms that the
technical problem, even if not expressly stated as such, and its solution
can be understood, and state any advantageous effects of the invention
with reference to the background art;

(d) briefly describe the figures in the drawings, if any;
(e) describe in detail at least one way of carrying out the invention

claimed, using examples where appropriate and referring to the
drawings, if any;

(f) indicate explicitly, when it is not obvious from the description
or nature of the invention, the way in which the invention is industrially
applicable.

(2) The description shall be presented in the manner and order
specified in paragraph 1, unless, owing to the nature of the invention, a
different presentation would afford a better understanding or be more
concise.

Rule 43

Form and content of claims

(1) The claims shall define the matter for which protection is
sought in terms of the technical features of the invention. Wherever
appropriate, claims shall contain:

(a) a statement indicating the designation of the subject-matter of
the invention and those technical features which are necessary for the
definition of the claimed subject-matter but which, in combination,
form part of the prior art;

(b) a characterising portion, beginning with the expression
„characterised in that” or „characterised by” and specifying the
technical features for which, in combination with the features stated
under sub-paragraph (a), protection is sought.

(2) Without prejudice to Article 82, a European patent application
may contain more than one independent claim in the same category
(product, process, apparatus or use) only if the subject-matter of the
application involves one of the following:

(a) a plurality of interrelated products,
(b) different uses of a product or apparatus,
(c) alternative solutions to a particular problem, where it is

inappropriate to cover these alternatives by a single claim.
(3) Any claim stating the essential features of an invention may be

followed by one or more claims concerning particular embodiments of
that invention.

(4) Any claim which includes all the features of any other claim
(dependent claim) shall contain, if possible at the beginning, a reference
to the other claim and then state the additional features. A dependent
claim directly referring to another dependent claim shall also be
admissible. All dependent claims referring back to a single previous
claim, and all dependent claims referring back to several previous
claims, shall be grouped together to the extent and in the most
appropriate way possible.

(5) The number of claims shall be reasonable with regard to the
nature of the invention claimed. The claims shall be numbered
consecutively in Arabic numerals.

(6) Except where absolutely necessary, claims shall not rely on
references to the description or drawings in specifying the technical
features of the invention. In particular, they shall not contain such
expressions as „as described in part ... of the description”, or „as
illustrated in figure ... of the drawings”.

(7) Where the European patent application contains drawings
including reference signs, the technical features specified in the claims
shall preferably be followed by such reference signs relating to these
features, placed in parentheses, if the intelligibility of the claim can
thereby be increased. These reference signs shall not be construed as
limiting the claim.

Rule 44

Unity of invention

(1) Where a group of inventions is claimed in a European patent
application, the requirement of unity of invention under Article 82 shall
be fulfilled only when there is a technical relationship among those
inventions involving one or more of the same or corresponding special
technical features. The expression „special technical features” shall
mean those features which define a contribution which each of the
claimed inventions considered as a whole makes over the prior art.

(2) The determination whether a group of inventions is so linked as
to form a single general inventive concept shall be made without regard
to whether the inventions are claimed in separate claims or as
alternatives within a single claim.

Rule 45

Claims incurring fees

(1) Any European patent application comprising more than ten
claims shall, in respect of the eleventh and each subsequent claim, incur
payment of a claims fee.

(2) The claims fees shall be paid within one month of filing the first
set of claims. If the claims fees have not been paid in due time, they may

239

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/12

A Kormány 319/2007. (XII. 5.) Korm. rendelete



still be paid within one month of a communication concerning the
failure to observe the time limit.

(3) If a claims fee is not paid in due time, the claim concerned shall
be deemed to be abandoned.

Rule 46

Form of the drawings

(1) On sheets containing drawings, the usable surface area shall not
exceed 26.2 cm x 17 cm. The usable or used surface shall not be
surrounded by frames. The minimum margins shall be as follows:

top 2.5 cm
left side 2.5 cm
right side 1.5 cm
bottom 1 cm

(2) Drawings shall be executed as follows:
(a) Drawings shall be executed without colourings in durable,

black, sufficiently dense and dark, uniformly thick and well-defined
lines and strokes.

(b) Cross-sections shall be indicated by hatching which should not
impede the clear reading of the reference signs and leading lines.

(c) The scale of the drawings and their graphical execution shall be
such that electronic or photographic reproduction with a linear
reduction in size to two-thirds will allow all details to be distinguished
without difficulty. If, exceptionally, the scale is given on a drawing, it
shall be represented graphically.

(d) All numbers, letters, and reference signs appearing on the
drawings shall be simple and clear. Brackets, circles or inverted
commas shall not be used in association with numbers and letters.

(e) Generally, all lines in the drawings shall be drawn with the aid
of drafting instruments.

(f) Elements of the same figure shall be proportional to one
another, unless a difference in proportion is indispensable for the clarity
of the figure.

(g) The height of the numbers and letters shall not be less than 0.32
cm. For the lettering of drawings, the Latin and, where customary, the
Greek alphabets shall be used.

(h) The same sheet of drawings may contain several figures. Where
figures drawn on two or more sheets are intended to form a single figure,
the figures on the several sheets shall be so arranged that the whole
figure can be assembled without concealing any part of the partial
figures. The different figures shall be arranged without wasting space,
preferably in an upright position, clearly separated from one another.
Where the figures are not arranged in an upright position, they shall be
presented sideways with the top of the figures at the left side of the
sheet. The different figures shall be numbered consecutively in Arabic
numerals, independently of the numbering of the sheets.

(i) Reference signs not mentioned in the description and claims
shall not appear in the drawings, and vice versa. Reference signs to
features shall be consistent throughout the application.

(j) The drawings shall not contain text matter. Where indispensable
to understand the drawings, a few short keywords, such as „water”,
„steam”, „open”, „closed” or „section on AB”, may be included. Any
such keywords shall be placed in such a way that, if required, they can
be replaced by their translations without interfering with any lines of the
drawings.

(3) Flow sheets and diagrams shall be deemed to be drawings.

Rule 47

Form and content of the abstract

(1) The abstract shall indicate the title of the invention.

(2) The abstract shall contain a concise summary of the disclosure
as contained in the description, the claims and any drawings. The
summary shall indicate the technical field to which the invention
pertains, and shall be drafted in a manner allowing the clear
understanding of the technical problem, the gist of the solution of that
problem through the invention, and the principal use or uses of the
invention. The abstract shall, where applicable, contain the chemical
formula which, among those contained in the application, best
characterises the invention. It shall not contain statements on the alleged
merits or value of the invention or on speculative applications thereof.

(3) The abstract shall preferably not contain more than one hundred
and fifty words.

(4) If the European patent application contains drawings, the
applicant shall indicate the figure or, exceptionally, the figures of the
drawings which should be published with the abstract. The European
Patent Office may decide to publish one or more other figures if it
considers that they better characterise the invention. Each essential
feature mentioned in the abstract and illustrated by a drawing shall be
followed by a reference sign placed in parentheses.

(5) The abstract shall be drafted in such a manner as to constitute an
efficient instrument for the purpose of searching in the particular
technical field. In particular, it shall make it possible to assess whether
consultation of the European patent application itself is necessary.

Rule 48

Prohibited matter

(1) The European patent application shall not contain:
(a) statements or other matter contrary to „ordre public” or

morality;
(b) statements disparaging the products or processes of any third

party or the merits or validity of the applications or patents of any such
party. Mere comparisons with the prior art shall not be considered
disparaging per se;

(c) any statement or other matter obviously irrelevant or
unnecessary under the circumstances.

(2) If the application contains matter prohibited under paragraph
1(a), the European Patent Office may omit such matter from the
application as published, indicating the place and number of words or
drawings omitted.

(3) If the application contains statements referred to in paragraph
1(b), the European Patent Office may omit them from the application as
published, indicating the place and number of words omitted. Upon
request, the European Patent Office shall furnish a copy of the passages
omitted.

Rule 49

General provisions governing the presentation
of the application documents

(1) Any translation filed under Article 14, paragraph 2, or Rule 40,
paragraph 3, shall be deemed to be a document making up the European
patent application.

(2) The documents making up the application shall be presented so
as to allow electronic and direct reproduction, in particular by scanning,
photography, electrostatic processes, photo offset and microfilming, in
an unlimited number of copies. All sheets shall be free from cracks,
creases and folds. Only one side of the sheet shall be used.

(3) The documents making up the application shall be on A4 paper
(29.7 cm x 21 cm) which shall be pliable, strong, white, smooth, matt
and durable. Subject to paragraph 10 and Rule 46, paragraph 2(h), each
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sheet shall be used with its short sides at the top and bottom (upright
position).

(4) Each of the documents making up the application (request,
description, claims, drawings and abstract) shall commence on a new
sheet. The sheets shall be connected in such a way that they can easily
be turned over, separated and joined together again.

(5) Subject to Rule 46, paragraph 1, the minimum margins shall be
as follows:

top 2 cm
left side 2.5 cm
right side 2 cm
bottom 2 cm

The recommended maximum for the margins quoted above is as
follows:

top 4 cm
left side 4 cm
right side 3 cm
bottom 3 cm

(6) All the sheets contained in the application shall be numbered in
consecutive Arabic numerals. These shall be centred at the top of the
sheet, but not placed in the top margin.

(7) The lines of each sheet of the description and of the claims shall
preferably be numbered in sets of five, the numbers appearing on the left
side, to the right of the margin.

(8) The request for grant of a European patent, the description, the
claims and the abstract shall be typed or printed. Only graphic symbols
and characters and chemical or mathematical formulae may, if
necessary, be drawn or written by hand. The typing shall be 1 1/2
spaced. All text matter shall be in characters, the capital letters of which
are not less than 0.21 cm high, and shall be in a dark, indelible colour.

(9) The request for grant of a European patent, the description, the
claims and the abstract shall not contain drawings, The description,
claims and abstract may contain chemical or mathematical formulae.
The description and abstract may contain tables. The claims may
contain tables only if their subject-matter makes the use of tables
desirable. Tables and chemical or mathematical formulae may be
placed sideways on the sheet if they cannot be presented satisfactorily in
an upright position. Tables or chemical or mathematical formulae
presented sideways shall be placed so that the tops of the tables or
formulae are at the left-hand side of the sheet.

(10) Values shall be expressed in units conforming to international
standards, wherever appropriate in terms of the metric system using SI
units. Any data not meeting this requirement shall also be expressed in
units conforming to international standards. Only the technical terms,
conventions, formulae, signs and symbols generally accepted in the
field in question shall be used.

(11) The terminology and the signs shall be consistent throughout
the European patent application.

(12) Each sheet shall be reasonably free from erasures and shall be
free from alterations. Non-compliance with this rule may be authorised
if the authenticity of the content is not impugned and the requirements
for good reproduction are not thereby jeopardised.

Rule 50

Documents filed subsequently

(1) Rules 42, 43 and 46 to 49 shall apply to documents replacing
documents making up the European patent application. Rule 49,
paragraphs 2 to 12, shall also apply to the translation of the claims
referred to in Rule 71.

(2) All documents other than those making up the application shall
generally be typewritten or printed. There shall be a margin of about 2.5
cm on the left-hand side of each page.

(3) Documents filed after filing the application shall be signed,
with the exception of annexed documents. If a document has not been
signed, the European Patent Office shall invite the party concerned to do
so within a time limit to be specified. If signed in due time, the
document shall retain its original date of receipt; otherwise it shall be
deemed not to have been filed.

Chapter III

RENEWAL FEES

Rule 51

Payment of renewal fees

(1) A renewal fee for the European patent application in respect of
the coming year shall be due on the last day of the month containing the
anniversary of the date of filing of the European patent application.
Renewal fees may not be validly paid more than one year before they
fall due.

(2) If a renewal fee is not paid in due time, the fee may still be paid
within six months of the due date, provided that an additional fee is also
paid within that period.

(3) Renewal fees already due in respect of an earlier application at
the date on which a divisional application is filed shall also be paid for
the divisional application and shall be due on its filing. These fees and
any renewal fee due within four months of filing the divisional
application may be paid within that period without an additional fee.
Paragraph 2 shall apply.

(4) If a European patent application has been refused or deemed to
be withdrawn as a result of non-observance of a time limit, and if the
applicant’s rights are re-established under Article 122, a renewal fee

(a) which would have fallen due under paragraph 1 in the period
starting on the date on which the loss of rights occurred, up to and
including the date of the notification of the decision re-establishing the
rights shall be due on that latter date. This fee and any renewal fee due
within four months from that latter date may still be paid within four
months of that latter date without an additional fee. Paragraph 2 shall
apply;

(b) which, on the date on which the loss of rights has occurred, was
already due but the period provided for in paragraph 2 has not yet
expired, may still be paid within six months from the date of the
notification of the decision re-establishing the rights, provided that the
additional fee pursuant to paragraph 2 is also paid within that period.

(5) If the Enlarged Board of Appeal re-opens proceedings before
the Board of Appeal under Article 112a, paragraph 5, second sentence, a
renewal fee

(a) which would have fallen due under paragraph 1 in the period
starting on the date when the decision of the Board of Appeal subject to
the petition for review was taken, up to and including the date of the
notification of the decision of the Enlarged Board of Appeal re-opening
proceedings before the Board of Appeal, shall be due on that latter date.
This fee and any renewal fee due within four months from that latter
date may still be paid within four months of that latter date without an
additional fee. Paragraph 2 shall apply;

(b) which, on the day on which the decision of the Board of Appeal
was taken, was already due but the period provided for in paragraph 2
has not yet expired, may still be paid within six months from the date of
the notification of the decision of the Enlarged Board of Appeal
re-opening proceedings before the Board of Appeal, provided that the
additional fee pursuant to paragraph 2 is also paid within that period.

(6) A renewal fee shall not be payable for a new European patent
application filed under Article 61, paragraph 1(b), in respect of the year
in which it was filed and any preceding year.
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Chapter IV

PRIORITY

Rule 52

Declaration of priority

(1) The declaration of priority referred to in Article 88,
paragraph 1, shall indicate the date of the previous filing, the State party
to the Paris Convention or Member of the World Trade Organization in
or for which it was made and the file number. In the case referred to in
Article 87, paragraph 5, the first sentence shall apply mutatis mutandis.

(2) The declaration of priority shall preferably be made on filing
the European patent application. It may still be made within sixteen
months from the earliest priority date claimed.

(3) The applicant may correct the declaration of priority within
sixteen months from the earliest priority date claimed, or, where the
correction would cause a change in the earliest priority date claimed,
within sixteen months from the corrected earliest priority date,
whichever sixteen-month period expires first, provided that such a
correction may be submitted until the expiry of four months from the
date of filing accorded to the European patent application.

(4) However, a declaration of priority may not be made or
corrected after a request under Article 93, paragraph 1(b), has been
filed.

(5) The particulars of the declaration of priority shall appear in the
published European patent application and the European patent
specification.

Rule 53

Priority documents

(1) An applicant claiming priority shall file a copy of the previous
application within sixteen months of the earliest priority date claimed.
This copy and the date of filing of the previous application shall be
certified as correct by the authority with which that application was
filed.

(2) The copy of the previous application shall be deemed to be duly
filed if a copy of that application available to the European Patent Office
is to be included in the file of the European patent application under the
conditions determined by the President of the European Patent Office.

(3) Where the previous application is not in an official language of
the European Patent Office and the validity of the priority claim is
relevant to the determination of the patentability of the invention
concerned, the European Patent Office shall invite the applicant for or
proprietor of the European patent to file a translation of that application
into one of the official languages within a period to be specified.
Alternatively, a declaration may be submitted that the European patent
application is a complete translation of the previous application.
Paragraph 2 shall apply mutatis mutandis.

Rule 54

Issuing priority documents

On request, the European Patent Office shall issue to the applicant
a certified copy of the European patent application (priority document),
under the conditions determined by the President of the European Patent
Office, including the form of the priority document and the
circumstances under which an administrative fee shall be paid.

PART IV

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART IV
OF THE CONVENTION

Chapter I

EXAMINATION BY THE RECEIVING SECTION

Rule 55

Examination on filing

If the examination under Article 90, paragraph 1, reveals that the
application fails to meet the requirements laid down in Rule 40,
paragraph 1(a) or (c), paragraph 2 or paragraph 3, first sentence, the
European Patent Office shall inform the applicant of any deficiencies
and advise him that the application will not be dealt with as a European
patent application unless such deficiencies are remedied within two
months. If the applicant does this, he shall be informed of the date of
filing accorded by the Office.

Rule 56

Missing parts of the description or missing drawings

(1) If the examination under Article 90, paragraph 1, reveals that
parts of the description, or drawings referred to in the description or in
the claims, appear to be missing, the European Patent Office shall invite
the applicant to file the missing parts within two months. The applicant
may not invoke the omission of such a communication.

(2) If missing parts of the description or missing drawings are filed
later than the date of filing, but within two months of the date of filing
or, if a communication is issued under paragraph 1, within two months
of that communication, the application shall be re-dated to the date on
which the missing parts of the description or missing drawings were
filed. The European Patent Office shall inform the applicant
accordingly.

(3) If the missing parts of the description or missing drawings are
filed within the period under paragraph 2, and the application claims
priority of an earlier application, the date of filing shall, provided that
the missing parts of the description or the missing drawings are
completely contained in the earlier application, remain the date on
which the requirements laid down in Rule 40, paragraph 1, were
fulfilled, where the applicant so requests and files, within the period
under paragraph 2:

(a) a copy of the earlier application, unless such copy is available to
the European Patent Office under Rule 53, paragraph 2;

(b) where the earlier application is not in an official language of the
European Patent Office, a translation thereof in one of these languages,
unless such copy is available to the European Patent Office under Rule
53, paragraph 3; and

(c) an indication as to where the missing parts of the description or
the missing drawings are completely contained in the earlier application
and, where applicable, in the translation thereof.

(4) If the applicant:
(a) fails to file the missing parts of the description or the missing

drawings within the period under paragraph 1 or 2, or
(b) withdraws under paragraph 6 any missing part of the

description or missing drawing filed under paragraph 2, any references
referred to in paragraph 1 shall be deemed to be deleted, and any filing
of the missing parts of the description or missing drawings shall be
deemed not to have been made. The European Patent Office shall
inform the applicant accordingly.

(5) If the applicant fails to comply with the requirements referred to
in paragraph 3(a) to (c) within the period under paragraph 2, the
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application shall be re-dated to the date on which the missing parts of
the description or missing drawings were filed. The European Patent
Office shall inform the applicant accordingly.

(6) Within one month of the notification referred to in paragraph 2
or 5, last sentence, the applicant may withdraw the missing parts of the
description or the missing drawings filed, in which case the re-dating
shall be deemed not to have been made. The European Patent Office
shall inform the applicant accordingly.

Rule 57

Examination as to formal requirements

If the European patent application has been accorded a date of
filing, the European Patent Office shall examine, in accordance with
Article 90, paragraph 3, whether:

(a) a translation of the application required under Article 14,
paragraph 2, or under Rule 40, paragraph 3, second sentence, has been
filed in due time;

(b) the request for grant of a European patent satisfies the
requirements of Rule 41;

(c) the application contains one or more claims in accordance with
Article 78, paragraph 1(c), or a reference to a previously filed
application in accordance with Rule 40, paragraphs 1 (c), 2 and 3,
indicating that it replaces also the claims;

(d) the application contains an abstract in accordance with Article
78, paragraph 1(e);

(e) the filing fee and the search fee have been paid in accordance
with Rule 17, paragraph 2, Rule 36, paragraph 3, or Rule 38;

(f) the designation of the inventor has been made in accordance
with Rule 19, paragraph 1;

(g) where appropriate, the requirements laid down in Rules 52 and
53 concerning the claim to priority have been satisfied;

(h) where appropriate, the requirements of Article 133, paragraph
2, have been satisfied;

(i) the application meets the requirements laid down in Rule 46 and
Rule 49, paragraphs 1 to 9 and 12;

(j) the application meets the requirements laid down in Rule 30 or
Rule 163, paragraph 3.

Rule 58

Correction of deficiencies in the application documents

If the European patent application does not comply with the
requirements of Rule 57(a) to (d), (h) and (i), the European Patent
Office shall inform the applicant accordingly and invite him to correct
the deficiencies noted within two months. The description, claims and
drawings may be amended only to an extent sufficient to remedy such
deficiencies.

Rule 59

Deficiencies in claiming priority

If the file number of the previous application under Rule 52,
paragraph 1, or the copy of that application under Rule 53, paragraph 1,
have not been filed in due time, the European Patent Office shall inform
the applicant accordingly and invite him to file them within a period to
be specified.

Rule 60

Subsequent designation of the inventor

(1) If the designation of the inventor has not been made in
accordance with Rule 19, the European Patent Office shall inform the
applicant that the European patent application will be refused unless the
designation is made within sixteen months of the date of filing of the
application or, if priority is claimed, of the date of priority, this period
being deemed to have been observed if the information is
communicated before completion of the technical preparations for the
publication of the European patent application.

(2) Where, in a divisional application or a new application under
Article 61, paragraph 1(b), the designation of the inventor has not been
made in accordance with Rule 19, the European Patent Office shall
invite the applicant to make the designation within a period to be
specified.

Chapter II

EUROPEAN SEARCH REPORT

Rule 61

Content of the European search report

(1) The European search report shall mention those documents,
available to the European Patent Office at the time of drawing up the
report, which may be taken into consideration in deciding whether the
invention to which the European patent application relates is new and
involves an inventive step.

(2) Each citation shall be referred to the claims to which it relates.
Where appropriate, relevant parts of the documents cited shall be
identified.

(3) The European search report shall distinguish between cited
documents published before the date of priority claimed, between such
date of priority and the date of filing, and on or after the date of filing.

(4) Any document which refers to an oral disclosure, a use or any
other means of disclosure which took place before the date of filing of
the European patent application shall be mentioned in the European
search report, together with an indication of the date of publication, if
any, of the document and the date of the non-written disclosure.

(5) The European search report shall be drawn up in the language of
the proceedings.

(6) The European search report shall contain the classification of
the subject-matter of the European patent application in accordance
with the international classification.

Rule 62

Extended European search report

(1) The European search report shall be accompanied by an opinion
on whether the application and the invention to which it relates seem to
meet the requirements of this Convention, unless a communication
under Rule 71, paragraph 1 or 3, can be issued.

(2) The opinion under paragraph 1 shall not be published together
with the search report.
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Rule 63

Incomplete search

If the European Patent Office considers that the European patent
application does not comply with this Convention to such an extent that
it is impossible to carry out a meaningful search into the state of the art
on the basis of all or some of the subject-matter claimed, it shall either
issue a reasoned declaration to that effect or, as far as is practicable,
draw up a partial search report. The declaration or the partial report shall
be considered, for the purposes of subsequent proceedings, as the
European search report.

Rule 64

European search report where the invention lacks unity

(1) If the European Patent Office considers that the European
patent application does not comply with the requirement of unity of
invention, it shall draw up a partial search report on those parts of the
application which relate to the invention, or the group of inventions
within the meaning of Article 82, first mentioned in the claims. It shall
inform the applicant that for the European search report to cover the
other inventions, a further search fee must be paid, in respect of each
invention involved, within a period to be specified, which shall neither
be shorter than two weeks nor exceed six weeks. The European search
report shall be drawn up for the parts of the application relating to
inventions in respect of which search fees have been paid.

(2) Any fee paid under paragraph 1 shall be refunded if, during the
examination of the European patent application, the applicant requests a
refund and the Examining Division finds that the communication under
paragraph 1 was not justified.

Rule 65

Transmittal of the European search report

Immediately after it has been drawn up, the European search report
shall be transmitted to the applicant together with copies of any cited
documents.

Rule 66

Definitive content of the abstract

Upon drawing up the European search report, the European Patent
Office shall determine the definitive content of the abstract and transmit
it to the applicant together with the search report.

Chapter III

PUBLICATION OF THE EUROPEAN PATENT
APPLICATION

Rule 67

Technical preparations for publication

(1) The President of the European Patent Office shall determine
when the technical preparations for publication of the European patent
application are deemed to have been completed.

(2) The application shall not be published if it has been finally
refused or withdrawn or is deemed to be withdrawn before the
termination of the technical preparations for publication.

Rule 68

Form of the publication of European patent applications
and European search reports

(1) The publication of the European patent application shall
contain the description, the claims and any drawings as filed, and the
abstract, or, if these documents making up the application were not filed
in an official language of the European Patent Office, a translation in the
language of the proceedings, and, in an annex, the European search
report, where it is available before the termination of the technical
preparations for publication. If the search report or the abstract is not
published at the same time as the application, it shall be published
separately.

(2) The President of the European Patent Office shall determine the
form of the publication of the application and the data to be included.
The same shall apply where the European search report and the abstract
are published separately.

(3) The designated Contracting States shall be indicated in the
published application.

(4) If the patent claims were not filed on the date of filing of the
application, this shall be indicated when the application is published. If,
before the termination of the technical preparations for publication of
the application, the claims have been amended under Rule 137,
paragraph 2, the new or amended claims shall be included in the
publication in addition to the claims as filed.

Rule 69

Information about publication

(1) The European Patent Office shall inform the applicant of the
date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of
the European search report and shall draw his attention to Rule 70,
paragraph 1, and Article 94, paragraph 2.

(2) The applicant may not invoke the omission of the
communication under paragraph 1. If a later date of publication is
specified in the communication, that later date shall be the decisive date
as regards the period for filing the request for examination, unless the
error is obvious.

Rule 70

Request for examination

(1) The applicant may request examination of the European patent
application up to six months after the date on which the European Patent
Bulletin mentions the publication of the European search report. The
request may not be withdrawn.

(2) If the request for examination has been filed before the
European search report has been transmitted to the applicant, the
European Patent Office shall invite the applicant to indicate, within a
period to be specified, whether he wishes to proceed further with the
application, and shall give him the opportunity to comment on the
search report and to amend, where appropriate, the description, claims
and drawings.

(3) If the applicant fails to reply in due time to the invitation under
paragraph 2, the application shall be deemed to be withdrawn.
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Chapter IV

EXAMINATION BY THE EXAMINING DIVISION

Rule 71

Examination procedure

(1) In any communication under Article 94, paragraph 3, the
Examining Division shall, where appropriate, invite the applicant to
correct any deficiencies noted and to amend the description, claims and
drawings within a period to be specified.

(2) Any communication under Article 94, paragraph 3, shall
contain a reasoned statement covering, where appropriate, all the
grounds against the grant of the European patent.

(3) Before the Examining Division decides to grant the European
patent, it shall inform the applicant of the text in which it intends to
grant it, and shall invite him to pay the fees for grant and printing and to
file a translation of the claims in the two official languages of the
European Patent Office other than the language of the proceedings
within a period of four months. If the applicant pays the fees and files
the translation within this period, he shall be deemed to have approved
the text intended for grant.

(4) If the applicant, within the period laid down in paragraph 3,
requests amendments under Rule 137, paragraph 3, or the correction of
errors under Rule 139, he shall, where the claims are amended or
corrected, file a translation of the claims as amended or corrected. If the
applicant pays the fees and files the translation within this period, he
shall be deemed to have approved the grant of the patent as amended or
corrected.

(5) If the Examining Division does not consent to an amendment or
correction requested under paragraph 4, it shall, before taking a
decision, give the applicant an opportunity to submit, within a period to
be specified, his observations and any amendments considered
necessary by the Examining Division, and, where the claims are
amended, a translation of the claims as amended. If the applicant
submits such amendments, he shall be deemed to have approved the
grant of the patent as amended. If the European patent application is
refused, withdrawn or deemed to be withdrawn, the fees for grant and
printing, and any claims fees paid under paragraph 6, shall be refunded.

(6) If the European patent application in the text intended for grant
comprises more than ten claims, the Examining Division shall invite the
applicant to pay claims fees in respect of each additional claim within
the period under paragraph 3, and, where applicable, paragraph 5,
unless the said fees have already been paid under Rule 45 or Rule 162.

(7) If the fees for grant and printing or the claims fees are not paid
in due time, or if the translation is not filed in due time, the European
patent application shall be deemed to be withdrawn.

(8) If the designation fees become due after the communication
under paragraph 3, the mention of the grant of the European patent shall
not be published until the designation fees have been paid. The
applicant shall be informed accordingly.

(9) If a renewal fee becomes due after the communication under
paragraph 3 and before the next possible date for publication of the
mention of the grant of the European patent, the mention shall not be
published until the renewal fee has been paid. The applicant shall be
informed accordingly.

(10) The communication under paragraph 3 shall indicate the
designated Contracting States which require a translation under Article
65, paragraph 1.

(11) The decision to grant the European patent shall state which
text of the European patent application forms the basis for the decision.

Rule 72

Grant of the European patent to different applicants

Where different persons are recorded in the European Patent
Register as applicants in respect of different Contracting States, the
European Patent Office shall grant the European patent for each
Contracting State accordingly.

Chapter V

THE EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

Rule 73

Content and form of the specification

(1) The specification of the European patent shall include the
description, the claims and any drawings. It shall also indicate the
period for opposing the European patent.

(2) The President of the European Patent Office shall determine the
form of the publication of the specification and the data to be included.

(3) The designated Contracting States shall be indicated in the
specification.

Rule 74

Certificate for a European patent

As soon as the specification of the European patent has been
published, the European Patent Office shall issue to the proprietor of the
patent a certificate for a European patent. The President of the European
Patent Office shall prescribe the content, form and means of
communication of the certificate and determine the circumstances in
which an administrative fee is payable.

PART V

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART V
OF THE CONVENTION

Chapter I

OPPOSITION PROCEDURE

Rule 75

Surrender or lapse of the patent

An opposition may be filed even if the European patent has been
surrendered in all the designated Contracting States or has lapsed in all
those States.

Rule 76

Form and content of the opposition

(1) Notice of opposition shall be filed in a written reasoned
statement.

(2) The notice of opposition shall contain:
(a) particulars of the opponent as provided in Rule 41,

paragraph 2(c);
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(b) the number of the European patent against which opposition is
filed, the name of the proprietor of the patent and the title of the
invention;

(c) a statement of the extent to which the European patent is
opposed and of the grounds on which the opposition is based, as well as
an indication of the facts and evidence presented in support of these
grounds;

(d) if the opponent has appointed a representative, particulars as
provided in Rule 41, paragraph 2(d).

(3) Part III of the Implementing Regulations shall apply mutatis
mutandis to the notice of opposition.

Rule 77

Rejection of the opposition as inadmissible

(1) If the Opposition Division notes that the notice of opposition
does not comply with the provisions of Article 99, paragraph 1, or Rule
76, paragraph 2(c), or does not sufficiently identify the patent against
which opposition has been filed, it shall reject the opposition as
inadmissible, unless these deficiencies have been remedied before
expiry of the opposition period.

(2) If the Opposition Division notes that the notice of opposition
does not comply with provisions other than those referred to in
paragraph 1, it shall communicate this to the opponent and shall invite
him to remedy the deficiencies noted within a period to be specified. If
the deficiencies are not remedied in due time, the Opposition Division
shall reject the opposition as inadmissible.

(3) The decision to reject an opposition as inadmissible shall be
communicated to the proprietor of the patent, together with a copy of the
notice of opposition.

Rule 78

Procedure where the proprietor of the patent is not entitled

(1) If a third party provides evidence, during opposition
proceedings or during the opposition period, that he has instituted
proceedings against the proprietor of the European patent, seeking a
decision within the meaning of Article 61, paragraph 1, opposition
proceedings shall be stayed unless the third party communicates to the
European Patent Office in writing his consent to the continuation of
such proceedings. Such consent shall be irrevocable. However,
proceedings shall not be stayed until the Opposition Division has
deemed the opposition admissible. Rule 14, paragraphs 2 to 4, shall
apply mutatis mutandis.

(2) Where a third party has, in accordance with Article 99,
paragraph 4, replaced the previous proprietor for one or some of the
designated Contracting States, the patent as maintained in opposition
proceedings may, for these States, contain claims, a description and
drawings different from those for the other designated States.

Rule 79

Preparation of the examination of the opposition

(1) The Opposition Division shall communicate the notice of
opposition to the proprietor of the patent and shall give him the
opportunity to file his observations and to amend, where appropriate,
the description, claims and drawings within a period to be specified.

(2) If several notices of opposition have been filed, the Opposition
Division shall communicate them to the other opponents at the same
time as the communication under paragraph 1.

(3) The Opposition Division shall communicate any observations
and amendments filed by the proprietor of the patent to the other parties,

and shall invite them, if it considers this expedient, to reply within a
period to be specified.

(4) In the case of an intervention under Article 105, the Opposition
Division may dispense with the application of paragraphs 1 to 3.

Rule 80

Amendment of the European patent

Without prejudice to Rule 138, the description, claims and
drawings may be amended, provided that the amendments are
occasioned by a ground for opposition under Article 100, even if that
ground has not been invoked by the opponent.

Rule 81

Examination of opposition

(1) The Opposition Division shall examine those grounds for
opposition which are invoked in the opponent’s statement under Rule
76, paragraph 2(c). Grounds for opposition not invoked by the opponent
may be examined by the Opposition Division of its own motion if they
would prejudice the maintenance of the European patent.

(2) Communications under Article 101, paragraph 1, second
sentence, and all replies thereto shall be sent to all parties. If the
opposition division considers this expedient, it shall invite the parties to
reply within a period to be specified.

(3) In any communication under Article 101, paragraph 1, second
sentence, the proprietor of the European patent shall, where necessary,
be given the Opportunity to amend, where appropriate, the description,
claims and drawings. Where necessary, the communication shall
contain a reasoned statement covering the grounds against the
maintenance of the European patent.

Rule 82

Maintenance of the European patent in amended form

(1) Before the Opposition Division decides to maintain the
European patent as amended, it shall inform the parties of the text in
which it intends to maintain the patent, and shall invite them to file their
observations within two months if they disapprove of that text.

(2) If a party disapproves of the text communicated by the
Opposition Division, examination of the opposition may be continued.
Otherwise, the Opposition Division shall, on expiry of the period under
paragraph 1, invite the proprietor of the patent to pay the prescribed fee
and to file a translation of any amended claims in the official languages
of the European Patent Office other than the language of the
proceedings, within a period of three months. This invitation shall
indicate the designated Contracting States which require a translation
under Article 65, paragraph 1.

(3) If the acts required under paragraph 2 are not performed in due
time, they may still be performed within two months of a
communication concerning the failure to observe the time limit,
provided that a surcharge is paid within this period. Otherwise, the
patent shall be revoked.

(4) The decision to maintain the European patent as amended shall
state which text of the patent forms the basis for the decision.

Rule 83

Request for documents

Documents referred to by a party to opposition proceedings shall
be filed together with the notice of opposition or the written
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submissions. If such documents are neither enclosed nor filed in due
time upon invitation by the European Patent Office, it may decide not to
take into account any arguments based on them.

Rule 84

Continuation of the opposition proceedings by the
European Patent Office of its own motion

(1) If the European patent has been surrendered in all the
designated Contracting States or has lapsed in all those States, the
opposition proceedings may be continued at the request of the opponent
filed within two months of a communication from the European Patent
Office informing him of the surrender or lapse.

(2) In the event of the death or legal incapacity of an opponent, the
opposition proceedings may be continued by the European Patent
Office of its own motion, even without the participation of the heirs or
legal representatives. The same shall apply where the opposition is
withdrawn.

Rule 85

Transfer of the European patent

Rule 22 shall apply to any transfer of the European patent made
during the opposition period or during opposition proceedings.

Rule 86

Documents in opposition proceedings

Part III of the Implementing Regulations shall apply mutatis
mutandis to documents filed in opposition proceedings.

Rule 87

Content and form of the new specification
of the European patent

The new specification of the European patent shall include the
description, claims and drawings as amended. Rule 73, paragraphs 2
and 3, and Rule 74 shall apply.

Rule 88

Costs

(1) The apportionment of costs shall be dealt with in the decision on
the opposition. Such apportionment shall only take into consideration
the expenses necessary to assure proper protection of the rights
involved. The costs shall include the remuneration of the
representatives of the parties.

(2) The Opposition Division shall, on request, fix the amount of
costs to be paid under a final decision apportioning them. A bill of costs,
with supporting evidence, shall be attached to the request. Costs may be
fixed once their credibility is established.

(3) A request for a decision by the Opposition Division may be
filed within one month of the communication on the fixing of costs
under paragraph 2. The request shall be filed in writing and state the
grounds on which it is based. It shall not be deemed to be filed until the
prescribed fee has been paid.

(4) The Opposition Division shall decide on the request under
paragraph 3 without oral proceedings.

Rule 89

Intervention of the assumed infringer

(1) Notice of intervention shall be filed within three months of the
date on which proceedings referred to in Article 105 are instituted.

(2) Notice of intervention shall be filed in a written reasoned
statement; Rules 76 and 77 shall apply mutatis mutandis. The notice of
intervention shall not be deemed to have been filed until the opposition
fee has been paid.

Chapter II

PROCEDURE FOR LIMITATION OR REVOCATION

Rule 90

Subject of proceedings

The subject of limitation or revocation proceedings under Article
105a shall be the European patent as granted or as amended in
opposition or limitation proceedings before the European Patent Office.

Rule 91

Responsibility for proceedings

Decisions on requests for limitation or revocation of the European
patent under Article 105a shall be taken by the Examining Division.
Article 18, paragraph 2, shall apply mutatis mutandis.

Rule 92

Requirements of the request

(1) The request for limitation or revocation of a European patent
shall be filed in writing. Part III of the Implementing Regulations shall
apply mutatis mutandis to documents filed in limitation or revocation
proceedings.

(2) The request shall contain:
(a) particulars of the proprietor of the European patent making the

request (the requester) as provided in Rule 41, paragraph 2(c), and an
indication of the Contracting States for which the requester is the
proprietor of the patent;

(b) the number of the patent whose limitation or revocation is
requested, and a list of the Contracting States in which the patent has
taken effect;

(c) where appropriate, the names and addresses of the proprietors
of the patent for those Contracting States in which the requester is not
the proprietor of the patent, and evidence that the requester is entitled to
act on their behalf in the proceedings;

(d) where limitation of the patent is requested, the complete version
of the amended claims and, as the case may be, of the amended
description and drawings;

(e) where the requester has appointed a representative, particulars
as provided in Rule 41, paragraph 2(d).
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Rule 93

Precedence of opposition proceedings

(1) The request for limitation or revocation shall be deemed not to
have been filed if opposition proceedings in respect of the patent are
pending at the time of filing the request.

(2) If, at the time of filing an opposition to a European patent,
limitation proceedings in respect of that patent are pending, the
Examining Division shall terminate the limitation proceedings and
order the reimbursement of the limitation fee. The reimbursement shall
also be ordered in respect of the fee referred to in Rule 95, paragraph 3,
first sentence, if the requester has already paid this fee.

Rule 94

Rejection of the request as inadmissible

If the Examining Division finds that the request for limitation or
revocation fails to comply with the requirements of Rule 92, it shall
invite the requester to correct the deficiencies noted, within a period to
be specified. If the deficiencies are not corrected in due time, the
Examining Division shall reject the request as inadmissible.

Rule 95

Decision on the request

(1) If a request for revocation is admissible, the Examining
Division shall revoke the patent and communicate this to the requester.

(2) If a request for limitation is admissible, the Examining Division
shall examine whether the amended claims constitute a limitation
vis-÷-vis the claims as granted or amended in opposition or limitation
proceedings and comply with Article 84 and Article 123, paragraphs 2
and 3. If the request does not comply with these requirements, the
Examining Division shall give the requester one opportunity to correct
any deficiencies noted, and to amend the claims and, where appropriate,
the description and drawings, within a period to be specified.

(3) If a request for limitation is allowable under paragraph 2, the
Examining Division shall communicate this to the requester and invite
him to pay the prescribed fee and to file a translation of the amended
claims in the official languages of the European Patent Office other than
the language of the proceedings, within a period of three months; Rule
82, paragraph 3, first sentence, shall apply mutatis mutandis. If the
requester performs these acts in due time, the Examining Division shall
limit the patent.

(4) If the requester does not respond in due time to the
communication issued under paragraph 2, or if the request for limitation
is not allowable, or if the requester fails to perform the acts required
under paragraph 3 in due time, the Examining Division shall reject the
request.

Rule 96

Content and form of the amended European patent
specification

The amended European patent specification shall include the
description, claims and drawings as amended. Rule 73, paragraphs 2
and 3, and Rule 74 shall apply.

PART VI

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART VI
OF THE CONVENTION

Chapter I

APPEALS PROCEDURE

Rule 97

Appeal against apportionment and fixing of costs

(1) The apportionment of costs of opposition proceedings cannot
be the sole subject of an appeal.

(2) A decision fixing the amount of costs of opposition proceedings
cannot be appealed unless the amount exceeds that of the fee for appeal.

Rule 98

Surrender or lapse of the patent

The decision of an Opposition Division may be appealed even if
the European patent has been surrendered in all the designated
Contracting States or has lapsed in all those States.

Rule 99

Content of the notice of appeal and the statement
of grounds

(1) The notice of appeal shall contain:
(a) the name and the address of the appellant as provided in Rule

41, paragraph 2(c);
(b) an indication of the decision impugned; and
(c) a request defining the subject of the appeal.
(2) In the statement of grounds of appeal the appellant shall

indicate the reasons for setting aside the decision impugned, or the
extent to which it is to be amended, and the facts and evidence on which
the appeal is based.

(3) Part III of the Implementing Regulations shall apply mutatis
mutandis to the notice of appeal, the statement of grounds and the
documents filed in appeal proceedings.

Rule 100

Examination of appeals

(1) Unless otherwise provided, the provisions relating to
proceedings before the department which has taken the decision
impugned shall apply to appeal proceedings.

(2) In the examination of the appeal, the Board of Appeal shall
invite the parties, as often as necessary, to file observations, within a
period to be specified, on communications issued by itself or
observations submitted by another party.

(3) If the applicant fails to reply in due time to an invitation under
paragraph 2, the European patent application shall be deemed to be
withdrawn, unless the decision impugned was taken by the Legal
Division.
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Rule 101

Rejection of the appeal as inadmissible

(1) If the appeal does not comply with Articles 106 to 108, Rule 97
or Rule 99, paragraph 1(b) or (c) or paragraph 2, the Board of Appeal
shall reject it as inadmissible, unless any deficiency has been remedied
before the relevant period under Article 108 has expired.

(2) If the Board of Appeal notes that the appeal does not comply
with Rule 99, paragraph 1(a), it shall communicate this to the appellant
and shall invite him to remedy the deficiencies noted within a period to
be specified. If the deficiencies are not remedied in due time, the Board
of Appeal shall reject the appeal as inadmissible.

Rule 102

Form of decision of the Board of Appeal

The decision shall be authenticated by the Chairman of the Board
of Appeal and by the competent employee of the registry of the Board of
Appeal, either by their signature or by any other appropriate means. The
decision shall contain:

(a) a statement that it was delivered by the Board of Appeal;
(b) the date when the decision was taken;
(c) the names of the Chairman and of the other members of the

Board of Appeal taking part;
(d) the names of the parties and their representatives;
(e) the requests of the parties;
(f) a summary of the facts;
(g) the reasons;
(h) the order of the Board of Appeal, including, where appropriate,

a decision on costs.

Rule 103

Reimbursement of appeal fees

(1) The appeal fee shall be reimbursed
(a) in the event of interlocutory revision or where the Board of

Appeal deems an appeal to be allowable, if such reimbursement is
equitable by reason of a substantial procedural violation, or

(b) if the appeal is withdrawn before the filing of the statement of
grounds of appeal and before the period for filing that statement has
expired.

(2) The department whose decision is impugned shall order the
reimbursement if it revises its decision and considers reimbursement
equitable by reason of a substantial procedural violation. In all other
cases, matters of reimbursement shall be decided by the Board of
Appeal.

Chapter II

PETITIONS FOR REVIEW BY THE ENLARGED
BOARD OF APPEAL

Rule 104

Further fundamental procedural defects

A fundamental procedural defect under Article 112a, paragraph
2(d), may have occurred where the Board of Appeal,

(a) contrary to Article 116, failed to arrange for the holding of oral
proceedings requested by the petitioner, or

(b) decided on the appeal without deciding on a request relevant to
that decision.

Rule 105

Criminal acts

A petition for review may be based on Article 112a, paragraph 2(e),
if a competent court or authority has finally established that the criminal
act occurred; a conviction is not necessary.

Rule 106

Obligation to raise objections

A petition under Article 112a, paragraph 2(a) to (d), is only
admissible where an objection in respect of the procedural defect was
raised during the appeal proceedings and dismissed by the Board of
Appeal, except where such objection could not be raised during the
appeal proceedings.

Rule 107

Contents of the petition for review

(1) The petition shall contain:
(a) the name and the address of the petitioner as provided in Rule

41, paragraph 2(c);
(b) an indication of the decision to be reviewed.
(2) The petition shall indicate the reasons for setting aside the

decision of the Board of Appeal, and the facts and evidence on which
the petition is based.

(3) Part III of the Implementing Regulations shall apply mutatis
mutandis to the petition for review and the documents filed in the
proceedings.

Rule 108

Examination of the petition

(1) If the petition does not comply with Article 112a, paragraphs 1,
2 or 4, Rule 106 or Rule 107, paragraph 1(b) or 2, the Enlarged Board of
Appeal shall reject it as inadmissible, unless any defect has been
remedied before the relevant period under Article 112a, paragraph 4,
expires.

(2) If the Enlarged Board of Appeal notes that the petition does not
comply with Rule 107, paragraph 1(a), it shall communicate this to the
petitioner and shall invite him to remedy the deficiencies noted within a
period to be specified. If the deficiencies are not remedied in due time,
the Enlarged Board of Appeal shall reject the petition as inadmissible.

(3) If the petition is allowable, the Enlarged Board of Appeal shall
set aside the decision of the Board of Appeal and order the re-opening of
the proceedings before the Board of Appeal responsible under Rule 12,
paragraph 4. The Enlarged Board of Appeal may order that members of
the Board of Appeal who participated in taking the decision set aside
shall be replaced.
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Rule 109

Procedure in dealing with petitions for review

(1) In proceedings under Article 112a, the provisions relating to
proceedings before the Boards of Appeal shall apply, unless otherwise
provided. Rule 115, paragraph 1, second sentence, Rule 118, paragraph
2, first sentence, and Rule 132, paragraph 2, shall not apply. The
Enlarged Board of Appeal may specify a period deviating from Rule 4,
paragraph 1, first sentence.

(2) The Enlarged Board of Appeal
(a) consisting of two legally qualified members and one technically

qualified member shall examine all petitions for review and shall reject
those which are clearly inadmissible or unallowable; such decision shall
require unanimity;

(b) consisting of four legally qualified members and one
technically qualified member shall decide on any petition not rejected
under sub-paragraph (a).

(3) The Enlarged Board of Appeal composed according to
paragraph 2(a) shall decide without the involvement of other parties and
on the basis of the petition.

Rule 110

Reimbursement of the fee for petitions for review

The Enlarged Board of Appeal shall order the reimbursement of the
fee for a petition for review if the proceedings before the Boards of
Appeal are reopened.

PART VII

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART VII
OF THE CONVENTION

Chapter I

DECISIONS AND COMMUNICATIONS
OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Rule 111

Form of decisions

(1) Where oral proceedings are held before the European Patent
Office, the decision may be given orally. The decision shall
subsequently be put in writing and notified to the parties.

(2) Decisions of the European Patent Office which are open to
appeal shall be reasoned and shall be accompanied by a communication
pointing out the possibility of appeal and drawing the attention of the
parties to Articles 106 to 108, the text of which shall be attached. The
parties may not invoke the omission of the communication.

Rule 112

Noting of loss of rights

(1) If the European Patent Office notes that a loss of rights has
occurred, without any decision concerning the refusal of the European
patent application or the grant, revocation or maintenance of the
European patent, or the taking of evidence, it shall communicate this to
the party concerned.

(2) If the party concerned considers that the finding of the
European Patent Office is inaccurate, it may, within two months of the

communication under paragraph 1, apply for a decision on the matter.
The European Patent Office shall take such decision only if it does not
share the opinion of the party requesting it; otherwise, it shall inform
that party.

Rule 113

Signature, name, seal

(1) Any decisions, summonses, notices and communications from
the European Patent Office shall be signed by, and state the name of, the
employee responsible.

(2) Where a document referred to in paragraph 1 is produced by the
employee responsible using a computer, a seal may replace the
signature. Where the document is produced automatically by a
computer, the employee’s name may also be dispensed with. The same
shall apply to pre-printed notices and communications.

Chapter II

OBSERVATIONS BY THIRD PARTIES

Rule 114

Observations by third parties

(1) Any observations by a third party shall be filed in writing in an
official language of the European Patent Office and state the grounds on
which they are based. Rule 3, paragraph 3, shall apply.

(2) Any such observations shall be communicated to the applicant
for or proprietor of the patent, who may comment on them.

Chapter III

ORAL PROCEEDINGS AND TAKING OF EVIDENCE

Rule 115

Summons to oral proceedings

(1) The parties shall be summoned to oral proceedings under
Article 116, drawing their attention to paragraph 2 of this Rule. At least
two months’ notice of the summons shall be given, unless the parties
agree to a shorter period.

(2) If a party duly summoned to oral proceedings before the
European Patent Office does not appear as summoned, the proceedings
may continue without that party.

Rule 116

Preparation of oral proceedings

(1) When issuing the summons, the European Patent Office shall
draw attention to the points which in its opinion need to be discussed for
the purposes of the decision to be taken. At the same time a final date for
making written submissions in preparation for the oral proceedings
shall be fixed. Rule 132 shall not apply. New facts and evidence
presented after that date need not be considered, unless admitted on the
grounds that the subject of the proceedings has changed.

(2) If the applicant or patent proprietor has been notified of the
grounds prejudicing the grant or maintenance of the patent, he may be
invited to submit, by the date specified in paragraph 1, second sentence,
documents which meet the requirements of the Convention.
Paragraph 1, third and fourth sentences, shall apply mutatis mutandis.
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Rule 117

Decision on taking of evidence

Where the European Patent Office considers it necessary to hear a
party, witness or expert, or to carry out an inspection, it shall take a
decision to this end, setting out the investigation which it intends to
carry out, relevant facts to be proved and the date, time and place of the
investigation. If the hearing of a witness or expert is requested by a
party, the decision shall specify the period within which the requester
must make known the name and address of any witness or expert
concerned.

Rule 118

Summons to give evidence before the European Patent Office

(1) A summons to give evidence before the European Patent Office
shall be issued to the parties, witnesses or experts concerned.

(2) At least two months’ notice of a summons issued to a party,
witness or expert to testify shall be given, unless they agree to a shorter
period. The summons shall contain:

(a) an extract from the decision under Rule 117, indicating the date,
time and place of the investigation ordered and stating the facts in
respect of which parties, witnesses or experts are to be heard;

(b) the names of the parties and particulars of the rights which the
witnesses or experts may invoke under Rule 122, paragraphs 2 to 4;

(c) an indication that the party, witness or expert may request to be
heard by a competent court of his country of residence under Rule 120,
and an invitation to inform the European Patent Office, within a period
to be specified, whether he is prepared to appear before it.

Rule 119

Examination of evidence before the European Patent Office

(1) The Examining Division, Opposition Division or Board of
Appeal may commission one of its members to examine the evidence
adduced.

(2) Before a party, witness or expert may be heard, he shall be
informed that the European Patent Office may request the competent
court in the country of residence of the person concerned to re-examine
his testimony under oath or in an equally binding form.

(3) The parties may attend an investigation and may put relevant
questions to the testifying party, witness or expert.

Rule 120

Hearing by a competent national court

(1) A party, witness or expert who is summoned before the
European Patent Office may request the latter to allow him to be heard
by a competent court in his country of residence. If this is requested, or
if no reply is received within the period specified in the summons, the
European Patent Office may, in accordance with Article 131, paragraph
2, request the competent court to hear the person concerned.

(2) If a party, witness or expert has been heard by the European
Patent Office, the latter may, if it considers it advisable for the
testimony to be given under oath or in an equally binding form, issue a
request under Article 131, paragraph 2, to the competent court in the
country of residence of the person concerned to re-examine his
testimony under such conditions.

(3) When the European Patent Office requests a competent court to
take evidence, it may request the court to take the evidence under oath
or in an equally binding form and to permit a member of the department
concerned to attend the hearing and question the party, witness or
expert, either through the intermediary of the court or directly.

Rule 121

Commissioning of experts

(1) The European Patent Office shall decide in what form the
opinion of an expert whom it appoints shall be submitted.

(2) The terms of reference of the expert shall include:
(a) a precise description of his task;
(b) the period specified for the submission of his opinion;
(c) the names of the parties to the proceedings;
(d) particulars of the rights which he may invoke under Rule 122,

paragraphs 2 to 4.
(3) A copy of any written opinion shall be submitted to the parties.
(4) The parties may object to an expert. The department of the

European Patent Office concerned shall decide on the objection.

Rule 122

Costs of taking of evidence

(1) The taking of evidence by the European Patent Office may be
made conditional upon deposit with it, by the party requesting the
evidence to be taken, of an amount to be fixed by reference to an
estimate of the costs.

(2) Witnesses or experts who are summoned by and appear before
the European Patent Office shall be entitled to appropriate
reimbursement of expenses for travel and subsistence. An advance for
these expenses may be granted to them. This shall also apply to persons
who appear before the European Patent Office without being
summoned by it and are heard as witnesses or experts.

(3) Witnesses entitled to reimbursement under paragraph 2 shall
also be entitled to appropriate compensation for loss of earnings, and
experts to fees for their work. These payments shall be made to the
witnesses and experts after they have fulfilled their duties or tasks.

(4) The Administrative Council shall lay down the details
implementing paragraphs 2 and 3. Any amounts due under these
provisions shall be paid by the European Patent Office.

Rule 123

Conservation of evidence

(1) On request, the European Patent Office may, without delay,
take measures to conserve evidence of facts liable to affect a decision
which it may be called upon to take with regard to a European patent
application or a European patent, where there is reason to fear that it
might subsequently become more difficult or even impossible to take
evidence. The date on which the measures are to be taken shall be
communicated to the applicant for or proprietor of the patent in
sufficient time to allow him to attend. He may ask relevant questions.

(2) The request shall contain:
(a) particulars of the requester as provided in Rule 41, paragraph

2(c);
(b) sufficient identification of the European patent application or

European patent in question;
(c) an indication of the facts in respect of which evidence is to be

taken;
(d) particulars of the means of giving or obtaining evidence;
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(e) a statement establishing a prima facie case for fearing that it
might subsequently become more difficult or impossible to take
evidence.

(3) The request shall not be deemed to have been filed until the
prescribed fee has been paid.

(4) The decision on the request and any resulting taking of evidence
shall be incumbent upon the department of the European Patent Office
which would have to take the decision liable to be affected by the facts
to be established. The provisions with regard to the taking of evidence in
proceedings before the European Patent Office shall apply.

Rule 124

Minutes of oral proceedings and of taking of evidence

(1) Minutes of oral proceedings and of the taking of evidence shall
be drawn up, containing the essentials of the oral proceedings or of the
taking of evidence, the relevant statements made by the parties, the
testimony of the parties, witnesses or experts and the result of any
inspection.

(2) The minutes of the testimony of a witness, expert or party shall
be read out, submitted to him, so that he may examine them or, where
they are recorded by technical means, played back to him, unless he
waives this right. It shall be noted in the minutes that this formality has
been carried out and that the person who gave the testimony approved
the minutes. If his approval is not given, his objections shall be noted. It
is not necessary to play back the minutes or to obtain approval of them if
the testimony has been recorded verbatim and directly using technical
means.

(3) The minutes shall be signed by the employee responsible for
drawing them up and by the employee who conducted the oral
proceedings or taking of evidence.

(4) The parties shall be provided with a copy of the minutes.

Chapter IV

NOTIFICATIONS

Rule 125

General provisions

(1) In proceedings before the European Patent Office, any
notification to be made shall take the form of the original document, a
copy thereof certified by or bearing the seal of the European Patent
Office, or a computer print-out bearing such seal. Copies of documents
emanating from the parties themselves shall not require such
certification.

(2) Notification shall be made:
(a) by post in accordance with Rule 126;
(b) by technical means of communication in accordance with Rule

127;
(c) by delivery on the premises of the European Patent Office in

accordance with Rule 128; or
(d) by public notice in accordance with Rule 129.
(3) Notification through the central industrial property office of a

Contracting State shall be made in accordance with the law applicable
to that office in national proceedings.

(4) Where a document has reached the addressee, if the European
Patent Office is unable to prove that it has been duly notified, or if
provisions relating to its notification have not been observed, the
document shall be deemed to have been notified on the date established
by the European Patent Office as the date of receipt.

Rule 126

Notification by post

(1) Decisions incurring a period for appeal or a petition for review,
summonses and other such documents as determined by the President of
the European Patent Office shall be notified by registered letter with
advice of delivery. All other notifications by post shall be by registered
letter.

(2) Where notification is effected by registered letter, whether or
not with advice of delivery, such letter shall be deemed to be delivered
to the addressee on the tenth day following its posting, unless it has
failed to reach the addressee or has reached him at a later date; in the
event of any dispute, it shall be incumbent on the European Patent
Office to establish that the letter has reached its destination or to
establish the date on which the letter was delivered to the addressee, as
the case may be.

(3) Notification by registered letter, whether or not with advice of
delivery, shall be deemed to have been effected even if acceptance of
the letter has been refused.

(4) To the extent that notification by post is not covered by
paragraphs 1 to 3, the law of the State in which the notification is made
shall apply.

Rule 127

Notification by technical means of communication

Notification may be effected by such technical means of
communication as are determined by the President of the European
Patent Office and under the conditions laid down by him.

Rule 128

Notification by delivery by hand

Notification may be effected on the premises of the European
Patent Office by delivery by hand of the document to the addressee, who
shall on delivery acknowledge its receipt. Notification shall be deemed
to have been effected even if the addressee refuses to accept the
document or to acknowledge receipt thereof.

Rule 129

Public notification

(1) If the address of the addressee cannot be established, or if
notification in accordance with Rule 126, paragraph 1, has proved to be
impossible even after a second attempt, notification shall be effected by
public notice.

(2) The President of the European Patent Office shall determine
how the public notice is to be given and the beginning of the period of
one month on expiry of which the document shall be deemed to have
been notified.

Rule 130

Notification to representatives

(1) If a representative has been appointed, notifications shall be
addressed to him.
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(2) If several representatives have been appointed for a single
party, notification to any one of them shall be sufficient.

(3) If several parties have a common representative, notification to
the common representative shall be sufficient.

Chapter V

TIME LIMITS

Rule 131

Calculation of periods

(1) Periods shall be laid down in terms of full years, months, weeks
or days.

(2) Computation shall start on the day following the day on which
the relevant event occurred, the event being either a procedural step or
the expiry of another period. Where the procedural step is a notification,
the relevant event shall be the receipt of the document notified, unless
otherwise provided.

(3) When a period is expressed as one year or a certain number of
years, it shall expire in the relevant subsequent year in the month having
the same name and on the day having the same number as the month and
the day on which the said event occurred; if the relevant subsequent
month has no day with the same number, the period shall expire on the
last day of that month.

(4) When a period is expressed as one month or a certain number of
months, it shall expire in the relevant subsequent month on the day
which has the same number as the day on which the said event occurred;
if the relevant subsequent month has no day with the same number, the
period shall expire on the last day of that month.

(5) When a period is expressed as one week or a certain number of
weeks, it shall expire in the relevant subsequent week on the day having
the same name as the day on which the said event occurred.

Rule 132

Periods specified by the European Patent Office

(1) Where the Convention or these Implementing Regulations refer
to „a period to be specified”, this period shall be specified by the
European Patent Office.

(2) Unless otherwise provided, a period specified by the European
Patent Office shall be neither less than two months nor more than four
months; in certain circumstances it may be up to six months. In special
cases, the period may be extended upon request, presented before the
expiry of such period.

Rule 133

Late receipt of documents

(1) A document received late at the European Patent Office shall be
deemed to have been received in due time if it was posted, or delivered
to a recognised delivery service, in due time before expiry of the period
in accordance with the conditions laid down by the President of the
European Patent Office, unless the document was received later than
three months after expiry of the period.

(2) Paragraph 1 shall apply mutatis mutandis to any period where
transactions are carried out with the competent authority in accordance
with Article 75, paragraphs 1(b) or 2(b).

Rule 134

Extension of periods

(1) If a period expires on a day on which one of the filing offices of
the European Patent Office under Rule 35, paragraph 1, is not open for
receipt of documents or on which, for reasons other than those referred
to in paragraph 2, mail is not delivered there, the period shall extend to
the first day thereafter on which all the filing offices are open for receipt
of documents and on which mail is delivered. The first sentence shall
apply mutatis mutandis if documents filed by one of the technical means
of communication permitted by the President of the European Patent
Office under Rule 2, paragraph 1, cannot be received.

(2) If a period expires on a day on which there is a general
dislocation in the delivery or transmission of mail in a Contracting
State, the period shall extend to the first day following the end of the
interval of dislocation for parties which are resident in the State
concerned or have appointed representatives with a place of business in
that State. Where the State concerned is the State in which the European
Patent Office is located, this provision shall apply to all parties and their
representatives. This paragraph shall apply mutatis mutandis to the
period referred to in Rule 37, paragraph 2.

(3) Paragraphs 1 and 2 shall apply mutatis mutandis where acts are
performed with the competent authority in accordance with Article 75,
paragraphs 1(b) or 2(b).

(4) The date of commencement and the end of any dislocation
under paragraph 2 shall be published by the European Patent Office.

(5) Without prejudice to paragraphs 1 to 4, a party concerned may
produce evidence that on any of the ten days preceding the day of expiry
of a period the delivery or transmission of mail was dislocated due to an
exceptional occurrence such as a natural disaster, war, civil disorder, a
general breakdown in any of the technical means of communication
permitted by the President of the European Patent Office under Rule 2,
paragraph 1, or other like reasons affecting the locality where the party
or his representative resides or has his place of business. If the evidence
produced satisfies the European Patent Office, a document received late
shall be deemed to have been received in due time, provided that the
mailing or the transmission was effected at the latest on the fifth day
after the end of the dislocation.

Rule 135

Further processing

(1) Further processing under Article 121, paragraph 1, shall be
requested by payment of the prescribed fee within two months of the
communication concerning either the failure to observe a time limit or a
loss of rights. The omitted act shall be completed within the period for
making the request.

(2) Further processing shall be ruled out in respect of the periods
referred to in Article 121, paragraph 4, and of the periods under Rule 6,
paragraph 1, Rule 16, paragraph 1(a), Rule 31, paragraph 2, Rule 40,
paragraph 3, Rule 51, paragraphs 2 to 5, Rule 52, paragraphs 2 and 3,
Rules 55, 56, 58, 59, 64 and Rule 112, paragraph 2.

(3) The department competent to decide on the omitted act shall
decide on the request for further processing.

Rule 136

Re-establishment of rights

(1) Any request for re-establishment of rights under Article 122,
paragraph 1, shall be filed in writing within two months of the removal
of the cause of non-compliance with the period, but at the latest within
one year of expiry of the unobserved time limit. However, a request for
re-establishment of rights in respect of any of the periods specified in
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Article 87, paragraph 1, and in Article 112a, paragraph 4, shall be filed
within two months of expiry of that period. The request for
re-establishment of rights shall not be deemed to have been filed until
the prescribed fee has been paid.

(2) The request shall state the grounds on which it is based and shall
set out the facts on which it relies. The omitted act shall be completed
within the relevant period for filing the request according to paragraph 1.

(3) Re-establishment of rights shall be ruled out in respect of any
period for which further processing under Article 121 is available and in
respect of the period for requesting re-establishment of rights.

(4) The department competent to decide on the omitted act shall
decide on the request for re-establishment of rights.

Chapter VI

AMENDMENTS AND CORRECTIONS

Rule 137

Amendment of the European patent application

(1) Before receiving the European search report, the applicant may
not amend the description, claims or drawings of a European patent
application unless otherwise provided.

(2) After receipt of the European search report, the applicant may,
of his own volition, amend the description, claims and drawings.

(3) After receipt of the first communication from the Examining
Division, the applicant may, of his own volition, amend once the
description, claims and drawings, provided that the amendment is filed
at the same time as the reply to the communication. No further
amendment may be made without the consent of the Examining
Division.

(4) Amended claims may not relate to unsearched subject-matter
which does not combine with the originally claimed invention or group
of inventions to form a single general inventive concept.

Rule 138

Different claims, description and drawings
for different States

If the European Patent Office is informed of the existence of a prior
right under Article 139, paragraph 2, the European patent application or
European patent may, for such State or States, contain claims and,
where appropriate, a description and drawings which are different from
those for the other designated States.

Rule 139

Correction of errors in documents filed
with the European Patent Office

Linguistic errors, errors of transcription and mistakes in any
document filed with the European Patent Office may be corrected on
request. However, if the request for such correction concerns the
description, claims or drawings, the correction must be obvious in the
sense that it is immediately evident that nothing else would have been
intended than what is offered as the correction.

Rule 140

Correction of errors in decisions

In decisions of the European Patent Office, only linguistic errors,
errors of transcription and obvious mistakes may be corrected.

Chapter VII

INFORMATION ON PRIOR ART

Rule 141

Information on prior art

The European Patent Office may invite the applicant to provide,
within a period to be specified, information on prior art taken into
consideration in the examination of national or regional patent
applications and concerning an invention to which the European patent
application relates.

Chapter VIII

INTERRUPTION OF PROCEEDINGS

Rule 142

Interruption of proceedings

(1) Proceedings before the European Patent Office shall be
interrupted:

(a) in the event of the death or legal incapacity of the applicant for
or proprietor of a European patent or of the person authorised by
national law to act on his behalf. To the extent that the above events do
not affect the authorisation of a representative appointed under Article
134, proceedings shall be interrupted only on application by such
representative;

(b) in the event of the applicant for or proprietor of a patent, as a
result of some action taken against his property, being prevented by
legal reasons from continuing the proceedings;

(c) in the event of the death or legal incapacity of the representative
of an applicant for or proprietor of a patent, or of his being prevented for
legal reasons resulting from action taken against his property from
continuing the proceedings.

(2) When, in the cases referred to in paragraph 1(a) or (b), the
European Patent Office has been informed of the identity of the person
authorised to continue the proceedings, it shall notify such person and,
where applicable, any third party, that the proceedings will be resumed
as from a specified date.

(3) In the case referred to in paragraph 1(c), the proceedings shall
be resumed when the European Patent Office has been informed of the
appointment of a new representative of the applicant or when the Office
has informed the other parties of the appointment of a new
representative of the proprietor of the patent. If, three months after the
beginning of the interruption of the proceedings, the European Patent
Office has not been informed of the appointment of a new
representative, it shall communicate to the applicant for or proprietor of
the patent:

(a) where Article 133, paragraph 2, is applicable, that the European
patent application will be deemed to be withdrawn or the European
patent will be revoked if the information is not submitted within two
months of this communication; or

254

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/12

A Kormány 319/2007. (XII. 5.) Korm. rendelete



(b) otherwise, that the proceedings will be resumed with the
applicant for or proprietor of the patent as from the notification of this
communication.

(4) Any periods, other than those for requesting examination and
paying renewal fees, in force at the date of interruption of the
proceedings, shall begin again as from the day on which the proceedings
are resumed. If such date is less than two months before the end of the
period within which the request for examination must be filed, such a
request may be filed within two months of such date.

Chapter IX

INFORMATION TO THE PUBLIC

Rule 143

Entries in the European Patent Register

(1) The European Patent Register shall contain the following
entries:

(a) number of the European patent application;
(b) date of filing of the application;
(c) title of the invention;
(d) classification symbols assigned to the application;
(e) the Contracting States designated;
(f) particulars of the applicant for or proprietor of the patent as

provided in Rule 41, paragraph 2(c);
(g) family name, given names and address of the inventor

designated by the applicant for or proprietor of the patent, unless he has
waived his right to be mentioned under Rule 20, paragraph 1;

(h) particulars of the representative of the applicant for or
proprietor of the patent as provided in Rule 41, paragraph 2(d); in the
case of several representatives only the particulars of the representative
first named, followed by the words „and others” and, in the case of an
association referred to in Rule 152, paragraph 11, only the name and
address of the association;

(i) priority data (date, State and file number of the previous
application);

(j) in the event of a division of the application, the numbers of all
the divisional applications;

(k) in the case of a divisional application or a new application under
Article 61, paragraph 1(b), the information referred to in
sub-paragraphs (a), (b) and (i) with regard to the earlier application;

(1) date of publication of the application and, where appropriate,
date of the separate publication of the European search report;

(m) date of filing of the request for examination;
(n) date on which the application is refused, withdrawn or deemed

to be withdrawn;
(o) date of publication of the mention of the grant of the European

patent;
(p) date of lapse of the European patent in a Contracting State

during the opposition period and, where appropriate, pending a final
decision on opposition;

(q) date of filing opposition;
(r) date and purport of the decision on opposition;
(s) dates of stay and resumption of proceedings in the cases referred

to in Rules 14 and 78;
(t) dates of interruption and resumption of proceedings in the case

referred to in Rule 142;
(u) date of re-establishment of rights where an entry has been made

under sub-paragraphs (n) or (r);
(v) the filing of a request for conversion under Article 135,

paragraph 3;
(w) rights and transfer of such rights relating to an application or a

European patent where these Implementing Regulations provide that
they shall be recorded;

(x) date and purport of the decision on the request for limitation or
revocation of the European patent;

(y) date and purport of the decision of the Enlarged Board of
Appeal on the petition for review.

(2) The President of the European Patent Office may decide that
entries other than those referred to in paragraph 1 shall be made in the
European Patent Register.

Rule 144

Parts of the file excluded from inspection

The parts of the file excluded from inspection under Article 128,
paragraph 4, shall be:

(a) the documents relating to the exclusion of or objections to
members of the Boards of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal;

(b) draft decisions and notices, and all other documents, used for
the preparation of decisions and notices, which are not communicated to
the parties;

(c) the designation of the inventor, if he has waived his right to be
mentioned under Rule 20, paragraph 1;

(d) any other document excluded from inspection by the President
of the European Patent Office on the ground that such inspection would
not serve the purpose of informing the public about the European patent
application or the European patent.

Rule 145

Procedures for the inspection of files

(1) Inspection of the files of European patent applications and
patents shall either be of the original document, or of copies thereof, or
of technical means of storage if the files are stored in this way.

(2) The President of the European Patent Office shall determine all
file-inspection arrangements, including the circumstances in which an
administrative fee is payable.

Rule 146

Communication of information contained in the files

Subject to the restrictions laid down in Article 128, paragraphs 1 to
4, and in Rule 144, the European Patent Office may, upon request,
communicate information concerning any file relating to a European
patent application or European patent, subject to the payment of an
administrative fee. However, the European Patent Office may refer to
the option of file inspection where it deems this to be appropriate in
view of the quantity of information to be supplied.

Rule 147

Constitution, maintenance and preservation of files

(1) The European Patent Office shall constitute, maintain and
preserve files relating to all European patent applications and patents.

(2) The President of the European Patent Office shall determine the
form in which these files shall be constituted, maintained and preserved.

(3) Documents incorporated in an electronic file shall be
considered to be originals.

(4) Any files shall be preserved for at least five years from the end
of the year in which:

(a) the application is refused or withdrawn or is deemed to be
withdrawn;

(b) the patent is revoked by the European Patent Office; or
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(c) the patent or the corresponding protection under Article 63,
paragraph 2, lapses in the last of the designated States.

(5) Without prejudice to paragraph 4, files relating to applications
which have given rise to divisional applications under Article 76 or new
applications under Article 61, paragraph 1(b), shall be preserved for at
least the same period as the files relating to any one of these last
applications. The same shall apply to files relating to any resulting
European patents.

Chapter X

LEGAL AND ADMINISTRATIVE COOPERATION

Rule 148

Communications between the European Patent Office
and the authorities of the Contracting States

(1) Communications between the European Patent Office and the
central industrial property offices of the Contracting States which arise
out of the application of this Convention shall be effected directly
between these authorities. Communications between the European
Patent Office and the courts or other authorities of the Contracting
States may be effected through the intermediary of the said central
industrial property offices.

(2) Expenditure in respect of communications under paragraph 1
shall be borne by the authority making the communications, which shall
be exempt from fees.

Rule 149

Inspection of files by or via courts or authorities
of the Contracting States

(1) Inspection of the files of European patent applications or of
European patents by courts or authorities of the Contracting States shall
be of the original documents or of copies thereof; Rule 145 shall not
apply.

(2) Courts or Public Prosecutors’ offices of the Contracting States
may, in the course of their proceedings, communicate to third parties
files or copies thereof transmitted to them by the European Patent
Office. Such communications shall be effected in accordance with
Article 128 and shall not be subject to any fee.

(3) The European Patent Office shall, when transmitting the files,
draw attention to the restrictions which may, under Article 128,
paragraphs 1 and 4, apply to file inspection by third parties.

Rule 150

Procedure for letters rogatory

(1) Each Contracting State shall designate a central authority to
receive letters rogatory issued by the European Patent Office and to
transmit them to the court or authority competent to execute them.

(2) The European Patent Office shall draw up letters rogatory in the
language of the competent court or authority or shall attach to such
letters rogatory a translation into that language.

(3) Subject to paragraphs 5 and 6, the competent court or authority
shall apply national law as to the procedures to be followed in executing
such requests and, in particular, as to the appropriate measures of
compulsion.

(4) If the court or authority to which the letters rogatory are
transmitted is not competent to execute them, the letters rogatory shall
be sent forthwith to the central authority referred to in paragraph 1. That
authority shall transmit the letters rogatory either to the competent court

or authority in that State, or to the European Patent Office where no
court or authority is competent in that State.

(5) The European Patent Office shall be informed of the time when,
and the place where, the enquiry or other legal measure is to take place
and shall inform the parties, witnesses and experts concerned.

(6) If so requested by the European Patent Office, the competent
court or authority shall permit the attendance of members of the
department concerned and allow them to question any person giving
evidence either directly or through the competent court or authority.

(7) The execution of letters rogatory shall not give rise to any
reimbursement of fees or costs of any nature. Nevertheless, the State in
which letters rogatory are executed has the right to require the
Organisation to reimburse any fees paid to experts or interpreters and
the costs arising from the procedure under paragraph 6.

(8) If the law applied by the competent court or authority obliges
the parties to secure evidence and the competent court or authority is not
able itself to execute the letters rogatory, that court or authority may,
with the consent of the European Patent Office, appoint a suitable
person to do so. When seeking such consent, the competent court or
authority shall indicate the approximate costs which would result from
this procedure. If the European Patent Office gives its consent, the
Organisation shall reimburse any costs incurred; otherwise, the
Organisation shall not be liable for such costs.

Chapter XI

REPRESENTATION

Rule 151

Appointment of a common representative

(1) If there is more than one applicant and the request for grant of a
European patent does not name a common representative, the applicant
first named in the request shall be deemed to be the common
representative. However, if one of the applicants is obliged to appoint a
professional representative, this representative shall be deemed to be
the common representative, unless the applicant first named has
appointed a professional representative. The same shall apply to third
parties acting in common in filing a notice of opposition or intervention
and to joint proprietors of a European patent.

(2) If the European patent application is transferred to more than
one person, and such persons have not appointed a common
representative, paragraph 1 shall apply mutatis mutandis. If such
application is not possible, the European Patent Office shall invite such
persons to appoint a common representative within a period to be
specified. If this invitation is not complied with, the European Patent
Office shall appoint the common representative.

Rule 152

Authorisations

(1) The President of the European Patent Office shall determine the
cases in which a signed authorisation shall be filed by representatives
acting before the European Patent Office.

(2) Where a representative fails to file such an authorisation, the
European Patent Office shall invite him to do so within a period to be
specified. The authorisation may cover one or more European patent
applications or European patents and shall be filed in the corresponding
number of copies.

(3) Where the requirements of Article 133, paragraph 2, have not
been satisfied, the same period shall be specified for the appointment of
a representative and the filing of the authorisation.
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(4) A general authorisation may be filed enabling a representative
to act in respect of all the patent transactions of a party. A single copy
shall suffice.

(5) The President of the European Patent Office may determine the
form and content of:

(a) an authorisation relating to the representation of persons under
Article 133, paragraph 2;

(b) a general authorisation.
(6) If a required authorisation is not filed in due time, any

procedural steps taken by the representative, other than the filing of a
European patent application, shall be deemed not to have been taken,
without prejudice to any other legal consequences provided for by this
Convention.

(7) Paragraphs 2 and 4 shall apply to the withdrawal of an
authorisation.

(8) A representative shall be deemed to be authorised until the
termination of his authorisation has been communicated to the
European Patent Office.

(9) Unless it expressly provides otherwise, an authorisation shall
not terminate vis-÷-vis the European Patent Office upon the death of the
person who gave it.

(10) If a party appoints several representatives, they may act either
jointly or singly, notwithstanding any provisions to the contrary in the
communication of their appointment or in the authorisation.

(11) The authorisation of an association of representatives shall be
deemed to be an authorisation of any representative who can provide
evidence that he practises within that association.

Rule 153

Attorney evidentiary privilege

(1) Where advice is sought from a professional representative in his
capacity as such, all communications between the professional
representative and his client or any other person, relating to that purpose
and falling under Article 2 of the Regulation on discipline for
professional representatives, are permanently privileged from
disclosure in proceedings before the European Patent Office, unless
such privilege is expressly waived by the client.

(2) Such privilege from disclosure shall apply, in particular, to any
communication or document relating to:

(a) the assessment of the patentability of an invention;
(b) the preparation or prosecution of a European patent application;
(c) any opinion relating to the validity, scope of protection or

infringement of a European patent or a European patent application.

Rule 154

Amendment of the list of professional representatives

(1) The entry of a professional representative shall be deleted from
the list of professional representatives if he so requests or if, despite
repeated reminders, he fails to pay the annual subscription to the
Institute before the end of September of the year for which the
subscription is due.

(2) Without prejudice to any disciplinary measures taken under
Article 134a, paragraph 1(c), the entry of a professional representative
may be deleted ex officio only:

(a) in the event of his death or legal incapacity;
(b) where he is no longer a national of one of the Contracting

States, unless he was granted an exemption under Article 134,
paragraph 7(a);

(c) where he no longer has his place of business or employment
within one of the Contracting States.

(3) Any person entered on the list of professional representatives
under Article 134, paragraphs (2) or (3), whose entry has been deleted
shall, upon request, be re-entered on that list if the conditions for
deletion no longer exist.

PART VIII

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART VIII
OF THE CONVENTION

Rule 155

Filing and transmission of the request for conversion

(1) The request for conversion referred to in Article 135, paragraph
1(a) or (b), shall be filed within three months of the withdrawal of the
European patent application, or of the communication that the
application is deemed to be withdrawn, or of the decision refusing the
application or revoking the European patent. The effect of the European
patent application under Article 66 shall lapse if the request is not filed
in due time.

(2) When transmitting the request for conversion to the central
industrial property offices of the Contracting States specified in the
request, the central industrial property office concerned or the European
Patent Office shall attach to the request a copy of the file relating to the
European patent application or European patent.

(3) Article 135, paragraph 4, shall apply if the request for
conversion referred to in Article 135, paragraphs 1(a) or (2), is not
transmitted before the expiry of a period of twenty months from the date
of filing or, if priority has been claimed, the date of priority.

Rule 156

Information to the public in the event of conversion

(1) The documents accompanying the request for conversion under
Rule 155, paragraph 2, shall be made available to the public by the
central industrial property office under the same conditions and to the
same extent as documents relating to national proceedings.

(2) The printed specification of the national patent resulting from
the conversion of a European patent application shall mention that
application.

PART IX

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART X
OF THE CONVENTION

Rule 157

The European Patent Office as a receiving Office

(1) The European Patent Office shall be competent to act as a
receiving Office within the meaning of the PCT if the applicant is a
resident or national of a Contracting State to this Convention and to the
PCT. Without prejudice to paragraph 3, if the applicant chooses the
European Patent Office as a receiving Office, the international
application shall be filed directly with the European Patent Office.
Article 75, paragraph 2, shall apply mutatis mutandis.

(2) Where the European Patent Office acts as a receiving Office
under the PCT, the international application shall be filed in English,
French or German. The President of the European Patent Office may
determine that the international application and any related item shall be
filed in more than one copy.
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(3) If an international application is filed with an authority of a
Contracting State for transmittal to the European Patent Office as the
receiving Office, the Contracting State shall ensure that the application
reaches the European Patent Office not later than two weeks before the
end of the thirteenth month from filing or, if priority is claimed, from the
date of priority.

(4) The transmittal fee for the international application shall be
paid within one month of filing the application.

Rule 158

The European Patent Office as an International
Searching Authority or International Preliminary

Examining Authority

(1) In the case of Article 17, paragraph 3(a) PCT, an additional
international search fee shall be paid for each further invention for
which an international search is to be carried out.

(2) In the case of Article 34, paragraph 3(a) PCT, an additional fee
for international preliminary examination shall be paid for each further
invention for which the international preliminary examination is to be
carried out.

(3) Where an additional fee has been paid under protest, the
European Patent Office shall examine the protest in accordance with
Rule 40.2(c) to (e) or Rule 68.3(c) to (e) PCT, subject to payment of the
prescribed protest fee. Further details concerning the procedure shall be
determined by the President of the European Patent Office.

Rule 159

The European Patent Office as a designated or elected
Office – Requirements for entry into the European phase

(1) In respect of an international application under Article 153, the
applicant shall perform the following acts within thirty-one months
from the date of filing of the application or, if priority has been claimed,
from the priority date:

(a) supply, where applicable, the translation of the international
application required under Article 153, paragraph 4;

(b) specify the application documents, as originally filed or as
amended, on which the European grant procedure is to be based;

(c) pay the filing fee provided for in Article 78, paragraph 2;
(d) pay the designation fees if the period under Rule 39 has expired

earlier;
(e) pay the search fee, where a supplementary European search

report has to be drawn up;
(f) file the request for examination provided for in Article 94, if the

period under Rule 70, paragraph 1, has expired earlier;
(g) pay the renewal fee in respect of the third year provided for in

Article 86, paragraph 1, if the fee has fallen due earlier under Rule 51,
paragraph 1;

(h) file, where applicable, the certificate of exhibition referred to in
Article 55, paragraph 2, and Rule 25.

(2) The Examining Division shall be competent to take decisions of
the European Patent Office under Article 25, paragraph 2(a) PCT.

Rule 160

Consequences of non-fulfilment of certain requirements

(1) If either the translation of the international application or the
request for examination is not filed in due time, or if the filing fee or the
search fee is not paid in due time, or if no designation fee is paid in due
time, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

(2) The designation of any Contracting State in respect of which the
designation fee has not been paid in due time shall be deemed to be
withdrawn.

(3) If the European Patent Office notes that the application or the
designation of a Contracting State is deemed to be withdrawn under
paragraph 1 or 2, it shall communicate this to the applicant. Rule 112,
paragraph 2, shall apply mutatis mutandis.

Rule 161

Amendment of the application

Without prejudice to Rule 137, paragraphs 2 to 4, the application
may be amended once, within one month from a communication
informing the applicant accordingly. The application as amended shall
serve as the basis for any supplementary search which has to be
performed under Article 153, paragraph 7.

Rule 162

Claims incurring fees

(1) If the application documents on which the European grant
procedure is to be based comprise more than ten claims, a claims fee
shall be paid for the eleventh and each subsequent claim within the
period under Rule 159, paragraph 1.

(2) If the claims fees are not paid in due time, they may still be paid
within one month from a communication concerning the failure to
observe the time limit. If within this period amended claims are filed,
the claims fees due shall be computed on the basis of such amended
claims.

(3) Any claims fees paid within the period under paragraph 1 and in
excess of those due under paragraph 2, second sentence, shall be
refunded.

(4) Where a claims fee is not paid in due time, the claim concerned
shall be deemed to be abandoned.

Rule 163

Examination of certain formal requirements
by the European Patent Office

(1) Where the designation of the inventor under Rule 19, paragraph
1, has not yet been made within the period under Rule 159, paragraph 1,
the European Patent Office shall invite the applicant to make the
designation within two months.

(2) Where the priority of an earlier application is claimed and the
file number of the previous application or the copy thereof provided for
in Rule 52, paragraph 1, and Rule 53 have not yet been submitted within
the period under Rule 159, paragraph 1, the European Patent Office
shall invite the applicant to furnish that number or copy within two
months. Rule 53, paragraphs 2 and 3, shall apply.

(3) Where, at the expiry of the period under Rule 159, paragraph 1,
a sequence listing complying with the standard provided for in the
Administrative Instructions under the PCT is not available to the
European Patent Office, the applicant shall be invited to file a sequence
listing complying with the rules laid down by the President of the
European Patent Office within two months. Rule 30, paragraphs 2 and
3, shall apply mutatis mutandis.

(4) Where, at the expiry of the period under Rule 159, paragraph 1,
the address, the nationality or the State in which his residence or
principal place of business is located is missing in respect of any
applicant, the European Patent Office shall invite the applicant to
furnish these indications within two months.
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(5) Where, at the expiry of the period under Rule 159, paragraph 1,
the requirements of Article 133, paragraph 2, have not been satisfied,
the European Patent Office shall invite the applicant to appoint a
professional representative within two months.

(6) If the deficiencies noted under paragraphs 1, 4 or 5 are not
corrected in due time, the European patent application shall be refused.
If the deficiency noted under paragraph 2 is not corrected in due time,
the right of priority shall be lost for the application.

Rule 164

Consideration of unity by the European Patent Office

(1) Where the European Patent Office considers that the
application documents which are to serve as the basis for the
supplementary search do not meet the requirements of unity of
invention, a supplementary search report shall be drawn up on those
parts of the application which relate to the invention, or the group of
inventions within the meaning of Article 82, first mentioned in the
claims.

(2) Where the examining division finds that the application
documents on which the European grant procedure is to be based do not
meet the requirements of unity of invention, or protection is sought for
an invention not covered by the international search report or, as the
case may be, by the supplementary search report, it shall invite the
applicant to limit the application to one invention covered by the
international search report or the supplementary search report.

Rule 165

The Euro-PCT application as conflicting application
under Article 54, paragraph 3

A Euro-PCT application shall be considered as comprised in the
state of the art under Article 54, paragraph 3, if in addition to the
conditions laid down in Article 153, paragraph 3 or 4, the filing fee
under Rule159, paragraph 1(c) has been paid.

Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált
szövegéhez kapcsolódó, az Európai Szabadalmi Szervezet

Igazgatótanácsának 2006. december 7-én kelt határozatával
megállapított Végrehajtási Szabályzat

ELSÕ RÉSZ

VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK
AZ EGYEZMÉNY ELSÕ RÉSZÉHEZ

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szabály

Írásbeli eljárás

Az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti írásbeli eljárásban az írásbeli
forma követelménye akkor teljesül, ha az iratok tartalma olvasható for-
mában papíron sokszorosítható.

2. szabály

Az iratok benyújtása és alaki követelményeik

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti eljárásban az iratok köz-
vetlen átadással történõ kézbesítés, posta vagy távközlési eszközök út-
ján nyújthatók be. Az iratok benyújtásának részletes szabályait és felté-
teleit, valamint – adott esetben – különleges alaki vagy mûszaki köve-
telményeit az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke határozza meg. Elõír-
hatja különösen, hogy megerõsítést kell benyújtani. Ha a megerõsítést
nem nyújtják be kellõ idõben, az európai szabadalmi bejelentést el kell
utasítani; az utólag benyújtott iratokat úgy kell tekinteni, hogy azokat
nem nyújtották be.

(2) Ha az Egyezmény úgy rendelkezik, hogy az iratot alá kell írni,
az irat hitelességének megerõsítése történhet kézzel írott aláírással vagy
más megfelelõ – az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke által engedélye-
zett – módon. Az irat más ilyen módon történõ hitelesítését úgy kell te-
kinteni, hogy az a kézzel írott aláírással ellátott, papíron benyújtott irat-
tal azonos módon tesz eleget az aláírásra vonatkozó jogszabályi köve-
telményeknek.

3. szabály

Az írásbeli eljárásban használt nyelv

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti írásbeli eljárásban a felek
az Európai Szabadalmi Hivatal bármelyik hivatalos nyelvét használhat-
ják. A 14. cikk (4) bekezdésében említett fordítás az Európai Szabadal-
mi Hivatal bármelyik hivatalos nyelvén benyújtható.

(2) Az európai szabadalmi bejelentés vagy az európai szabadalom
módosítását az eljárás nyelvén kell benyújtani.

(3) Az írásbeli bizonyítékok, így különösen a publikációk bármi-
lyen nyelven benyújthatók. Az Európai Szabadalmi Hivatal azonban
megkövetelheti, hogy a kitûzött határidõn belül hivatalos nyelveinek
egyikén fordítást nyújtsanak be. Ha az elõírt fordítást nem nyújtják be
kellõ idõben, az Európai Szabadalmi Hivatal figyelmen kívül hagyhatja
a szóban forgó iratot.

4. szabály

A szóbeli eljárásban használt nyelv

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti szóbeli eljárásban részt
vevõ fél az eljárás nyelve helyett az Európai Szabadalmi Hivatal másik
hivatalos nyelvét használhatja, ha ezt a szóbeli tárgyalás idõpontját leg-
alább egy hónappal megelõzõen közli az Európai Szabadalmi Hivatal-
lal, vagy ha gondoskodik az eljárás nyelvére történõ tolmácsolásról. A
fél a Szerzõdõ Államok hivatalos nyelveinek bármelyikét használhatja,
ha gondoskodik az eljárás nyelvére történõ tolmácsolásról. E bekezdés
rendelkezései alól az Európai Szabadalmi Hivatal eltérést engedélyez-
het.

(2) Az Európai Szabadalmi Hivatal alkalmazottai a szóbeli eljárás-
ban az eljárás nyelve helyett használhatják az Európai Szabadalmi Hi-
vatal másik hivatalos nyelvét.

(3) A bizonyítási eljárás során azok a meghallgatni kívánt felek,
tanúk vagy szakértõk, akik sem az Európai Szabadalmi Hivatal, sem a
Szerzõdõ Államok hivatalos nyelveinek egyikén sem tudják
megfelelõen kifejezni magukat, más nyelvet használhatnak. Ha a
bizonyítást az eljárásban részt vevõ fél kérelmére rendelték el, azok a
meghallgatni kívánt felek, tanúk vagy szakértõk, akik kizárólag az
Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelveitõl eltérõ nyelveken
tudják kifejezni magukat, csak akkor hallgathatók meg, ha a kérelmet
elõterjesztõ fél gondoskodik az eljárás nyelvére történõ tolmácsolásról;
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az Európai Szabadalmi Hivatal azonban engedélyezheti egy másik
hivatalos nyelvére történõ tolmácsolást is.

(4) A felek és az Európai Szabadalmi Hivatal egyetértése esetén
bármelyik nyelv használható.

(5) Az Európai Szabadalmi Hivatal – szükség esetén – saját költsé-
gén gondoskodik az eljárás nyelvére vagy adott esetben más hivatalos
nyelveire történõ tolmácsolásról, kivéve, ha a tolmácsolás valamelyik
fél kötelezettsége.

(6) Az Európai Szabadalmi Hivatal alkalmazottainak, a feleknek, a
tanúknak és a szakértõknek az Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos
nyelveinek valamelyikén tett nyilatkozatait azon a nyelven kell jegyzõ-
könyvbe venni, amelyen azokat megtették. A bármely más nyelven tett
nyilatkozatot azon a hivatalos nyelven kell jegyzõkönyvbe venni,
amelyre azt lefordították. Az európai szabadalmi bejelentés vagy az
európai szabadalom módosítását az eljárás nyelvén kell jegyzõkönyvbe
venni.

5. szabály

Fordítások hitelesítése

Ha az irat fordítását kell benyújtani, az Európai Szabadalmi Hiva-
tal elõírhatja, hogy a kitûzött határidõn belül hitelesítést nyújtsanak be
arról, hogy a fordítás az eredeti szöveggel megegyezik. Ha a hitelesítést
nem nyújtják be kellõ idõben, azt – eltérõ rendelkezés hiányában – úgy
kell tekinteni, hogy az iratot nem nyújtották be.

6. szabály

Fordítások benyújtása és díjcsökkentés

(1) A 14. cikk (2) bekezdésében említett fordítást az európai szaba-
dalmi bejelentés benyújtásától számított két hónapon belül kell benyúj-
tani.

(2) A 14. cikk (4) bekezdésében említett fordítást az irat benyújtá-
sától számított egy hónapon belül kell benyújtani. Ezt a 105a. cikk sze-
rinti kérelmekre is alkalmazni kell. Ha az irat maga a felszólalás, a fel-
lebbezés, a fellebbezés alapjául szolgáló okokat megjelölõ nyilatkozat
vagy a felülvizsgálatra irányuló kérelem, a fordítás a felszólalás, a fel-
lebbezés, a nyilatkozat, illetve a kérelem benyújtására elõírt határidõn
belül nyújtható be, ha ez a határidõ késõbb jár le.

(3) Ha a 14. cikk (4) bekezdésében meghatározott személy európai
szabadalmi bejelentést, érdemi vizsgálat iránti kérelmet, felszólalást,
fellebbezést, felülvizsgálatra irányuló kérelmet vagy korlátozás, illetve
megvonás iránti kérelmet nyújt be az említett rendelkezésben engedé-
lyezett nyelven, a bejelentési díjat, a vizsgálati díjat, a felszólalási díjat,
a fellebbezési díjat, a felülvizsgálatra irányuló, valamint a korlátozás,
illetve megvonás iránti kérelem díját a Díjszabályzattal összhangban
csökkenteni kell.

7. szabály

Az európai szabadalmi bejelentés fordításának hitelessége

Az Európai Szabadalmi Hivatal annak megállapításánál, hogy az
európai szabadalmi bejelentés vagy az európai szabadalom tárgya bõ-
vebb-e az eredetileg benyújtott bejelentés tartalmánál, az ellenkezõ bi-
zonyításáig úgy tekinti, hogy a 14. cikk (2) bekezdésében, illetve a 40.
szabály (3) bekezdésében említett fordítás megegyezik a bejelentés
eredeti szövegével.

II. Fejezet

AZ EURÓPAI SZABADALMI HIVATAL SZERVEZETE

1. szakasz

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

8. szabály

Szabadalmi osztályozás

Az Európai Szabadalmi Hivatal a szabadalmak nemzetközi osztá-
lyozásáról szóló, 1971. március 24-i Strasbourgi Megállapodás 1. cikke
szerinti osztályozást (a továbbiakban: nemzetközi osztályozás) alkal-
mazza.

9. szabály

Az Európai Szabadalmi Hivatal szervezeti felépítése

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatalt igazgatási szempontból fõ-
igazgatóságok alkotják, amelyekhez a 15. cikkben meghatározott szer-
vezeti egységek, valamint a jogi ügyek és a Hivatal belsõ igazgatása in-
tézésére felállított szolgálatok tartoznak.

(2) Minden egyes fõigazgatóságot egy elnökhelyettes irányít. Az
elnökhelyetteseknek a fõigazgatóságok élére történõ kinevezésérõl az
Európai Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének meghallgatását kö-
vetõen az Igazgatótanács határoz.

10. szabály

Az Átvevõ Iroda és a vizsgálati osztály feladatai

(1) Az Átvevõ Iroda felel az európai szabadalmi bejelentés benyúj-
tását követõ vizsgálatért és az alaki vizsgálatért addig az idõpontig,
amelytõl az európai szabadalmi bejelentés vizsgálatáért a 94. cikk (1)
bekezdése értelmében a vizsgálati osztály felel.

(2) A (3) és a (4) bekezdés figyelembevételével a vizsgálati osztály
felel az európai szabadalmi bejelentésnek a 94. cikk (1) bekezdése sze-
rinti vizsgálatáért attól kezdve, hogy az érdemi vizsgálat iránt kérelmet
nyújtanak be.

(3) Ha az érdemi vizsgálat iránti kérelmet az európai kutatási jelen-
tésnek a bejelentõhöz történõ továbbítását megelõzõen nyújtják be, a
vizsgálati osztály – a (4) bekezdés figyelembevételével – attól az idõ-
ponttól kezdve jár el, amikor az Európai Szabadalmi Hivatal a 70. sza-
bály (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot kézhez veszi.

(4) Ha az érdemi vizsgálat iránti kérelmet az európai kutatási jelen-
tésnek a bejelentõhöz történõ továbbítását megelõzõen nyújtják be, és a
bejelentõ lemond a 70. szabály (2) bekezdése szerinti jogáról, a vizsgá-
lati osztály attól az idõponttól kezdve jár el, amikor a kutatási jelentést a
bejelentõnek megküldik.

11. szabály

Ügyek elosztása az elsõ fokon eljáró szervezeti
egységek között

(1) A kutatási, a vizsgálati, illetve a felszólalási osztályok tagjaként
eljáró, mûszaki végzettséggel rendelkezõ elbírálókat igazgatóságoknak
rendelik alá. Az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke a nemzetközi osz-
tályozás alapján megállapítja az ezeknek az igazgatóságoknak a hatás-
körébe tartozó ügyeket.
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(2) Az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke az Átvevõ Iroda, a kuta-
tási, a vizsgálati és a felszólalási osztályok, valamint a Jogi Osztály szá-
mára az Egyezmény alapján elõírt feladataikon túl további feladatokat
állapíthat meg.

(3) Az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke a kutatási, a vizsgálati
vagy a felszólalási osztályok hatáskörébe tartozó, mûszaki vagy jogi ne-
hézséggel nem járó egyes feladatok végrehajtásával megbízhat olyan
alkalmazottakat is, akik nem mûszaki vagy jogi végzettséggel rendelke-
zõ elbírálók.

2. szakasz

A FELLEBBEZÉSI TANÁCSOK ÉS A BÕVÍTETT
FELLEBBEZÉSI TANÁCS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

12. szabály

A fellebbezési tanácsok Elnöksége

(1) A fellebbezési tanácsokból álló szervezeti egységen belül mû-
ködõ önálló szerv (a fellebbezési tanácsok Elnöksége) a fellebbezési ta-
nácsok tevékenységéért felelõs elnökhelyettesbõl – aki az Elnökség el-
nöke – és a fellebbezési tanácsok tizenkét tagjából áll, akik közül hatan
elnökök és hatan egyéb tagok.

(2) Az Elnökség valamennyi tagját a fellebbezési tanácsok elnökei
és tagjai választják két hivatali évre. Ha teljes létszámú Elnökség nem
érhetõ el, az üres helyeket a rangidõs elnökök, illetve tagok kijelölésé-
vel kell betölteni.

(3) Az Elnökség elfogadja a fellebbezési tanácsok ügyrendjét és a
saját tagjainak megválasztására és kijelölésére vonatkozó ügyrendet.
Az Elnökség tanácsot ad továbbá a fellebbezési tanácsok tevékenységé-
ért felelõs elnökhelyettesnek a fellebbezési tanácsok mûködését érintõ
általános kérdésekben.

(4) Minden egyes hivatali év kezdetét megelõzõen az összes elnök-
kel kibõvített Elnökség dönt az ügyeknek a fellebbezési tanácsok közöt-
ti elosztásáról. Ugyanilyen összetételben dönt azokban a vitás kérdések-
ben, amelyek az ügyek két vagy több fellebbezési tanács közötti elosz-
tására vonatkoznak. A kibõvített Elnökség kijelöli az egyes fellebbezési
tanácsok rendes tagjait és azok helyetteseit. Egy fellebbezési tanács tag-
ja több fellebbezési tanács tagjának is kijelölhetõ. Ezek az intézkedések
– szükség esetén – az adott hivatali év során módosíthatók.

(5) Az Elnökség határozatképességéhez legalább öt tagjának, köz-
tük a fellebbezési tanácsok tevékenységéért felelõs elnökhelyettesnek
vagy helyettesének és két fellebbezési tanács elnökének a jelenléte
szükséges. A (4) bekezdésben említett ügyek tekintetében kilenc tag,
köztük a fellebbezési tanácsok tevékenységéért felelõs elnökhelyettes-
nek vagy helyettesének és három fellebbezési tanács elnökének a jelen-
léte szükséges. A határozatokat egyszerû többséggel kell meghozni;
szavazategyenlõség esetén az elnöknek vagy helyettesének a szavazata
dönt. A tartózkodás szavazatként nem vehetõ figyelembe.

(6) Az Igazgatótanács a 134a. cikk (1) bekezdésének c) pontja sze-
rinti feladatokat a fellebbezési tanácsokra ruházhatja.

13. szabály

A Bõvített Fellebbezési Tanács feladatmegosztási rendje
és ügyrendjének elfogadása

(1) Minden egyes hivatali év kezdetét megelõzõen a Bõvített Fel-
lebbezési Tanácsnak azok a tagjai, akiket a 11. cikk (3) bekezdése alap-
ján neveztek ki, kijelölik a Bõvített Fellebbezési Tanács rendes tagjait
és azok helyetteseit a 22. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti
eljárások céljaira, illetve a rendes tagokat és azok helyetteseit a 22. cikk
(1) bekezdésének c) pontja szerinti eljárások céljaira.

(2) A Bõvített Fellebbezési Tanácsnak azok a tagjai, akiket a 11.
cikk (3) bekezdése alapján neveztek ki, elfogadják a Bõvített Fellebbe-
zési Tanács ügyrendjét.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben említett ügyekben határozathoza-
talra csak akkor kerülhet sor, ha legalább öt tag, köztük a Bõvített Fel-
lebbezési Tanács elnöke vagy helyettese jelen van; szavazategyenlõség
esetén az elnöknek vagy helyettesének a szavazata dönt. A tartózkodás
szavazatként nem vehetõ figyelembe.

MÁSODIK RÉSZ

VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK AZ EGYEZMÉNY
MÁSODIK RÉSZÉHEZ

I. Fejezet

ELJÁRÁS A BEJELENTÉS BENYÚJTÁSÁRA
NEM JOGOSULT BEJELENTÕ ESETÉBEN

14. szabály

Az eljárás felfüggesztése

(1) Ha harmadik személy igazolja, hogy a bejelentõvel szemben el-
járást indított a 61. cikk (1) bekezdése szerinti határozat iránt, a szaba-
dalom megadására irányuló eljárást fel kell függeszteni, kivéve, ha a
harmadik személy írásban közli az Európai Szabadalmi Hivatallal,
hogy az eljárás folytatásához hozzájárul. Az ilyen hozzájárulás nem
vonható vissza. Az európai szabadalmi bejelentés közzététele elõtt
azonban a szabadalom megadására irányuló eljárás nem függeszthetõ
fel.

(2) Ha igazolják, hogy a 61. cikk (1) bekezdése szerinti jogerõs ha-
tározat született, az Európai Szabadalmi Hivatal közli a bejelentõvel és
a többi féllel, hogy a szabadalom megadására irányuló eljárás a közlés-
ben megjelölt naptól folytatódik, kivéve, ha a 61. cikk (1) bekezdésének
b) pontja szerint új európai szabadalmi bejelentést nyújtottak be az
összes megjelölt Szerzõdõ Állam tekintetében. Ha a határozat a harma-
dik fél számára kedvezõ, az eljárás csak e határozat jogerõre emelkedé-
sétõl számított három hónap elteltével folytatható, kivéve, ha a harma-
dik személy a szabadalom megadására irányuló eljárás folytatását kéri.

(3) A szabadalom megadására irányuló eljárás felfüggesztésével
egyidejûleg vagy azt követõen az Európai Szabadalmi Hivatal meghatá-
rozhatja azt az idõpontot, amelytõl a szabadalom megadására irányuló
eljárást folytatni kívánja, tekintet nélkül az (1) bekezdésben említett
nemzeti eljárás állására. Az idõpontot közölni kell a harmadik sze-
méllyel, a bejelentõvel és a többi féllel. Ha eddig az idõpontig nem iga-
zolják, hogy jogerõs határozat született, az Európai Szabadalmi Hivatal
az eljárást folytathatja.

(4) A felfüggesztés idõpontjában folyamatban lévõ határidõk – a
fenntartási díj megfizetésére vonatkozó határidõk kivételével – a felfüg-
gesztéssel megszakadnak. A határidõ még le nem járt része az eljárás
folytatásának kezdõ napját követõen folytatódik. A folytatástól számít-
va még nyitva álló határidõ azonban nem lehet kevesebb két hónapnál.

15. szabály

A visszavonás korlátozása

Sem az európai szabadalmi bejelentés, sem pedig egy Szerzõdõ Ál-
lam megjelölése nem vonható vissza attól a naptól fogva, amelyen egy
harmadik személy igazolja, hogy a 14. szabály (1) bekezdése szerint
nemzeti eljárást indított, addig a napig, amelyen a szabadalom megadá-
sára irányuló eljárást folytatják.
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16. szabály

A 61. cikk (1) bekezdése szerinti eljárás

(1) Az európai szabadalomra jogosult személy csak abban az eset-
ben veheti igénybe a 61. cikk (1) bekezdésében említett jogorvoslato-
kat, ha

a) ezt a jogosultságát megállapító határozat jogerõre emelkedésé-
tõl számított három hónapon belül teszi; és

b) az európai szabadalmat még nem adták meg.
(2) E jogorvoslatok csak az európai szabadalmi bejelentésben meg-

jelölt olyan Szerzõdõ Államok vonatkozásában alkalmazhatók, ahol a
határozatot hozták, azt elismerték vagy azt a határozatok elismerésérõl
szóló jegyzõkönyv alapján el kell ismerni.

17. szabály

Új európai szabadalmi bejelentés benyújtása
az arra jogosult személy által

(1) Ha az a személy, akinek az európai szabadalomra való jogosult-
ságát jogerõs határozat állapította meg, a 61. cikk (1) bekezdésének b)
pontja értelmében új európai szabadalmi bejelentést nyújt be, a korábbi
európai szabadalmi bejelentést az abban megjelölt azon Szerzõdõ Álla-
mok vonatkozásában, ahol a határozatot hozták, azt elismerték, vagy azt
a határozatok elismerésérõl szóló jegyzõkönyv alapján el kell ismerni,
az új európai szabadalmi bejelentés bejelentési napjával visszavontnak
kell tekinteni.

(2) A bejelentési és kutatási díjat az új bejelentés benyújtásától szá-
mított egy hónapon belül kell megfizetni. Ha a bejelentési és kutatási dí-
jat nem fizetik meg kellõ idõben, a bejelentést visszavontnak kell
tekinteni.

(3) A megjelölési díjat attól a naptól számított hat hónapon belül
kell megfizetni, amelyen az új európai szabadalmi bejelentésre vonat-
kozó európai kutatási jelentés közzétételét az Európai Szabadalmi Köz-
lönyben meghirdetik. A 39. szabály (2) és (3) bekezdését ebben az
esetben is alkalmazni kell.

18. szabály

Az európai szabadalomra való igényjogosultság
részleges átszállása

(1) Ha jogerõs határozat azt állapítja meg, hogy egy harmadik sze-
mélyt az európai szabadalmi igény csak az eredeti európai szabadalmi
bejelentésben feltártak egy részére illeti meg, a 61. cikket, valamint a
16. és a 17. szabályt erre a részre kell alkalmazni.

(2) Az eredeti európai szabadalmi bejelentés azon megjelölt Szer-
zõdõ Államok tekintetében, ahol a határozatot hozták, azt elismerték,
vagy azt a határozatok elismerésérõl szóló jegyzõkönyv alapján el kell
ismerni, adott esetben eltérõ igénypontokat, leírást és rajzokat tartal-
maz, mint a többi megjelölt Szerzõdõ Állam tekintetében.

II. Fejezet

A FELTALÁLÓ FELTÜNTETÉSE

19. szabály

A feltaláló megnevezése

(1) Az európai szabadalom megadására irányuló kérelemnek tar-
talmaznia kell a feltaláló megnevezését. Ha azonban a bejelentõ nem
azonos a feltalálóval, illetve nem õ az egyedüli feltaláló, a feltaláló

megnevezését külön iratban kell benyújtani; a megnevezésnek tartal-
maznia kell a feltaláló vezetéknevét, utóneveit és teljes címét, a 81.
cikkben említett nyilatkozatot, valamint a feltalálónak vagy képviselõ-
jének az aláírását.

(2) A feltaláló megnevezésének helyességét az Európai Szabadal-
mi Hivatal nem vizsgálja.

(3) Ha a bejelentõ nem azonos a feltalálóval, illetve nem õ az egye-
düli feltaláló, az Európai Szabadalmi Hivatal tájékoztatja a megneve-
zett feltalálót a megnevezését tartalmazó iratban található, valamint a
következõ adatokról:

a) az európai szabadalmi bejelentés száma;
b) az európai szabadalmi bejelentés bejelentési napja, valamint -

elsõbbség igénylése esetén - a korábbi bejelentés napja, benyújtásának
állama és a bejelentés ügyszáma;

c) a bejelentõ neve;
d) a találmány címe;
e) a megjelölt Szerzõdõ Államok.
(4) A bejelentõ és a feltaláló sem a (3) bekezdés szerinti értesítés

elmaradására, sem az abban elõforduló hibákra nem hivatkozhat.

20. szabály

A feltaláló feltüntetésének közzététele

(1) A megnevezett feltalálót a közzétett európai szabadalmi beje-
lentésben és az európai szabadalom szövegében fel kell tüntetni, kivéve,
ha az Európai Szabadalmi Hivatalhoz intézett írásbeli beadványban e
személy lemond arról a jogáról, hogy õt e minõségében feltüntessék.

(2) Ha harmadik személy az Európai Szabadalmi Hivatalhoz olyan
jogerõs határozatot nyújt be, amely kötelezi a bejelentõt vagy a szaba-
dalmast arra, hogy õt feltalálóként feltüntessék, az (1) bekezdést kell
alkalmazni.

21. szabály

A feltaláló megnevezésének kijavítása

(1) A feltaláló megnevezése kérelemre és csak akkor javítható ki,
ha a helytelenül feltüntetett személy, illetve, ha a kérelmet harmadik
személy nyújtja be, a bejelentõ vagy az európai szabadalom jogosultja
ehhez hozzájárult. A 19. szabályt megfelelõen alkalmazni kell.

(2) Ha a feltaláló nevét az európai szabadalmi nyilvántartásba hibá-
san jegyezték be, vagy az Európai Szabadalmi Közlönyben hibásan tet-
ték közzé, a kijavítást vagy a törlést is be kell jegyezni, illetve közzé kell
tenni.

III. Fejezet

ÁTRUHÁZÁSOK, HASZNOSÍTÁSI ÉS EGYÉB JOGOK
BEJEGYZÉSE

22. szabály

Átruházás bejegyzése

(1) Az európai szabadalmi bejelentés átruházását az érdekelt fél ké-
relmére és az átruházást igazoló iratok benyújtása alapján az európai
szabadalmi nyilvántartásba be kell jegyezni.

(2) A bejegyzésre irányuló kérelem nem tekinthetõ benyújtottnak
mindaddig, amíg az igazgatási díjat meg nem fizetik. A kérelem csak
akkor utasítható el, ha az (1) bekezdésben említett feltételek nem
teljesülnek.

(3) Az átruházás az Európai Szabadalmi Hivatallal szemben csak
akkor és csak olyan mértékben hatályos, amilyen mértékben azt az ira-
toknak az (1) bekezdés szerinti benyújtásával igazolják.
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23. szabály

Hasznosítási és egyéb jogok bejegyzése

(1) A 22. szabály (1) és (2) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell
a hasznosítási jog adásának vagy átruházásának a bejegyzésére, továbbá
az európai szabadalmi bejelentéshez fûzõdõ dologi jog alapításának
vagy átruházásának és az ilyen bejelentéssel kapcsolatos végrehajtási
intézkedéseknek a bejegyzésére.

(2) Az (1) bekezdésben említett bejegyzést kérelemre törölni kell; a
kérelemhez csatolni kell a jog megszûnését igazoló iratokat vagy annak
a személynek a bejegyzés törléséhez való írásbeli hozzájárulását, akit a
jog megillet. A 22. szabály (2) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.

24. szabály

Különleges adatok a hasznosítási jog bejegyzése esetén

Az európai szabadalmi bejelentésre vonatkozó hasznosítási jogot
a) kizárólagos hasznosítási jogként kell bejegyezni, ha azt a beje-

lentõ és a hasznosító kéri;
b) alhasznosításként kell bejegyezni, ha azt az európai szabadalmi

nyilvántartásba bejegyzett hasznosító adja.

IV. Fejezet

KIÁLLÍTÁSI IGAZOLÁS

25. szabály

Kiállítási igazolás

A bejelentõnek az európai szabadalmi bejelentés benyújtásától
számított négy hónapon belül be kell nyújtania az 55. cikk (2) bekezdé-
sében említett igazolást,

a) amelyet a kiállításon az a hatóság állít ki, amely ott az iparjog-
védelemért felel;

b) amely igazolja, hogy a találmányt ott ténylegesen kiállították;
c) amely megjelöli a kiállítás megnyitásának napját és – ha a talál-

mány ennél a napnál késõbb került nyilvánosságra – az elsõ nyilvános-
ságra jutás napját; és

d) amelyhez csatolni kell a találmányt azonosító, a fent említett ha-
tóság által hitelesített iratot.

V. Fejezet

BIOTECHNOLÓGIAI TALÁLMÁNYOK

26. szabály

Általános rendelkezések és fogalommeghatározások

(1) A biotechnológiai találmányokra vonatkozó európai szabadal-
mi bejelentésekre és szabadalmakra az Egyezmény irányadó rendelke-
zéseit e fejezet rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni és értel-
mezni. A biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról szóló, 1998. júli-
us 6-i 98/44/EK irányelvet az értelmezés során kiegészítõ jelleggel kell
alkalmazni.

(2) Biotechnológiai találmány: az olyan találmány, amelynek tár-
gya biológiai anyagból álló vagy ezt tartalmazó termék, vagy olyan eljá-
rás, amelynek révén biológiai anyagot állítanak elõ, dolgoznak fel vagy
alkalmaznak.

(3) Biológiai anyag: bármely olyan – genetikai információt tartal-
mazó – anyag, amely önmagában képes a szaporodásra vagy biológiai
rendszerben szaporítható.

(4) Növényfajta: az a legkisebb besorolású önálló növényrendszer-
tani egységen belüli növénycsoportosítás, amely csoportosítás – függet-
lenül attól, hogy kielégíti-e az oltalmazhatósági feltételeket –

a) adott genotípusból vagy genotípusok kombinációjából kifejezõ-
dött jellemzõk által meghatározható,

b) bármely más növénycsoportosítástól legalább egy ilyen kifeje-
zõdött jellemzõ tekintetében megkülönböztethetõ, és

c) jellemzõit megõrzõ szaporításra alkalmas egységet alkot.
(5) A növények vagy állatok elõállítására szolgáló eljárás lényegé-

ben biológiai, ha egészében természeti folyamatokból – mint például
keresztezésbõl vagy szelekcióból – áll.

(6) Mikrobiológiai eljárás: bármely olyan eljárás, amelyet mikro-
biológiai anyag felhasználásával vagy ilyen anyagon hajtanak végre,
vagy amely mikrobiológiai anyagot eredményez.

27. szabály

A szabadalmazható biotechnológiai találmány

A biotechnológiai találmány is szabadalmazható akkor, ha tárgya
a) olyan biológiai anyag, amelyet természetes környezetébõl izo-

lálnak vagy mûszaki eljárással állítanak elõ, akkor is, ha a természetben
korábban már elõfordult;

b) növény vagy állat, ha a találmány mûszaki megvalósíthatósága
nem korlátozódik valamely meghatározott növény- vagy állatfajtára;

c) mikrobiológiai vagy más mûszaki eljárás, illetve ilyen eljárással
elõállított termék, ha az nem minõsül növény- vagy állatfajtának.

28. szabály

Kivételek a szabadalmazhatóság alól

Az 53. cikk a) pontja értelmében nem részesülhet európai szaba-
dalmi oltalomban különösen az olyan biotechnológiai találmány,
amelynek tárgya

a) az ember klónozására szolgáló eljárás;
b) az ember csíravonálának genetikai azonosságát módosító eljá-

rás;
c) az emberi embrió alkalmazása ipari vagy kereskedelmi célokra;
d) az állatok genetikai azonosságát módosító eljárás, ha az szenve-

dést okozhat az állatoknak anélkül, hogy bármilyen jelentõs gyógyásza-
ti elõnyt nyújtana az emberek vagy az állatok számára, valamint az ilyen
eljárással létrejövõ állatok.

29. szabály

Az emberi test és részei

(1) Kialakulásának és fejlõdésének semelyik szakaszában sem le-
het szabadalmazható találmány tárgya az emberi test, sem pedig az em-
beri test valamely részének puszta felfedezése, ideértve valamely gén
szekvenciájának vagy részszekvenciájának felfedezését.

(2) Az emberi testbõl izolált vagy valamely mûszaki eljárással más
módon elõállított rész, ideértve a gén szekvenciáját vagy részszekvenci-
áját is, szabadalmazható találmány tárgya lehet akkor is, ha az ilyen rész
szerkezete megegyezik valamely természetben elõforduló rész szerke-
zetével.

(3) A gén szekvenciájának vagy részszekvenciájának ipari alkal-
mazhatóságát fel kell tárni a szabadalmi bejelentésben.
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30. szabály

Az európai szabadalmi bejelentésre vonatkozó követelmények
a nukleotid- és aminosav-szekvenciákkal összefüggésben

(1) Ha az európai szabadalmi bejelentésben nukleotid- vagy ami-
nosav-szekvenciákat tárnak fel, a leírásnak olyan szekvencialistát kell
tartalmaznia, amely megfelel az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke ál-
tal elõírt, a nukleotid- és aminosav-szekvenciák szabványosított bemu-
tatására vonatkozó szabályoknak.

(2) A bejelentés napját követõen benyújtott szekvencialista nem
képezi a leírás részét.

(3) Ha a bejelentõ a bejelentés napján nem nyújtotta be az (1) be-
kezdésben meghatározott követelményeknek megfelelõ szekvencialis-
tát, az Európai Szabadalmi Hivatal felhívja a bejelentõt arra, hogy
nyújtsa be a szekvencialistát, és fizesse meg a késedelmes benyújtás dí-
ját. Ha a bejelentõ a felhívástól számított két hónapon belül nem nyújtja
be az elõírt szekvencialistát és nem fizeti meg a késedelmes benyújtás
elõírt díját, a bejelentést el kell utasítani.

31. szabály

Biológiai anyag letétbe helyezése

(1) Ha a találmány tárgya a köz számára hozzá nem férhetõ bioló-
giai anyag vagy annak alkalmazása, és a találmány az európai szabadal-
mi bejelentésben nem tárható fel oly módon, hogy annak alapján szak-
ember azt meg tudja valósítani, a találmány a 83. cikk értelmében csak
akkor tekinthetõ feltártnak, ha

a) a biológiai anyag mintáját legkésõbb a bejelentés napján vala-
mely elismert letéteményes szervnél – a mikroorganizmusok szabadal-
mi eljárás céljából történõ letétbe helyezése nemzetközi elismerésérõl
szóló, 1977. április 28-i Budapesti Szerzõdésben foglaltakkal azonos
feltételek mellett – letétbe helyezték;

b) az eredetileg benyújtott bejelentés tartalmazza mindazt a lénye-
ges információt, amely a letétbe helyezett biológiai anyag jellemzõirõl a
bejelentõ rendelkezésére áll;

c) a bejelentésben feltüntetik a letéteményes szervet és a letétbe he-
lyezett biológiai anyag letétbe helyezési számát; és

d) a letétbe helyezõ nevét és címét a bejelentésben feltüntetik, ha a
biológiai anyagot nem a bejelentõ helyezte letétbe, és az Európai Szaba-
dalmi Hivatal elõtt irat benyújtásával igazolják, hogy a letétbe helyezõ
hozzájárult ahhoz, hogy a bejelentõ a bejelentésben a letétbe helyezett
biológiai anyagra hivatkozzon, és hogy a letétbe helyezõ feltétlen hoz-
zájárulását adta – a hozzájárulás visszavonásáról való lemondás mellett
– ahhoz, hogy a letétbe helyezett anyagot a 33. szabállyal összhangban a
köz számára hozzáférhetõvé tegyék.

(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontjában említett adatok utólag be-
nyújthatók

a) a bejelentés bejelentési napjától vagy – elsõbbség igénylése ese-
tén – az elsõbbség napjától számított tizenhat hónapon belül; e határidõt
akkor kell teljesítettnek tekinteni, ha az adatokat az európai szabadalmi
bejelentés közzétételére irányuló technikai elõkészületek befejezéséig
közölték;

b) a 93. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti kérelem benyújtá-
sának napjáig;

c) egy hónapon belül azt követõen, hogy az Európai Szabadalmi
Hivatal a bejelentõvel közölte, hogy a 128. cikk (2) bekezdése szerinti
iratbetekintési jog fennáll.

A fentiek közül azt az idõpontot kell irányadónak tekinteni,
amelyik elsõként jár le. Az ilyen adatok közlését úgy kell tekinteni,
hogy azzal a bejelentõ hozzájárulását adta – a hozzájárulás
visszavonásáról való lemondás mellett – ahhoz, hogy az általa letétbe

helyezett biológiai anyagot a 33. szabállyal összhangban a köz számára
hozzáférhetõvé tegyék.

32. szabály

Szakértõ bevonása

(1) Az európai szabadalmi bejelentés közzétételére irányuló tech-
nikai elõkészületek befejezéséig a bejelentõ tájékoztathatja az Európai
Szabadalmi Hivatalt arról, hogy a 33. szabályban említett hozzáférés
csak a mintának a kérelmezõ által megnevezett szakértõ számára törté-
nõ kiadásával valósulhat meg

a) az európai szabadalom megadásáról szóló értesítés közzétételé-
ig, vagy

b) adott esetben a szabadalmi bejelentés benyújtásának napjától
számított húsz évig, ha a bejelentést elutasították, visszavonták, vagy
azt visszavontnak kell tekinteni.

(2) Szakértõként megnevezhetõ
a) bármely természetes személy, ha a kérelmezõ a kérelem benyúj-

tásakor igazolja, hogy a szakértõ megnevezéséhez a bejelentõ hozzájá-
rult;

b) bármely természetes személy, akit az Európai Szabadalmi Hiva-
tal elnöke szakértõként elismert.

A megnevezéshez csatolni kell a szakértõnek a bejelentõvel szem-
ben tett azt a nyilatkozatát, amelyben elfogadja a 33. szabályban emlí-
tett kötelezettségeket az európai szabadalomnak az összes megjelölt
Szerzõdõ Államban való lejártáig vagy – ha a szabadalmi bejelentést el-
utasították, visszavonták, vagy azt visszavontnak kell tekinteni – az (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott idõpontig azzal, hogy a kérelme-
zõt harmadik személynek kell tekinteni.

33. szabály

A biológiai anyaghoz való hozzáférés

(1) Az európai szabadalmi bejelentés közzétételének napjától a 31.
szabálynak megfelelõen letétbe helyezett biológiai anyag kérelemre
bárki számára, e napot megelõzõen pedig bármely olyan személy szá-
mára hozzáférhetõ, aki a 128. cikk (2) bekezdése szerinti iratbetekintési
joggal rendelkezik. A 32. szabály rendelkezéseinek figyelembevételé-
vel a hozzáférés a letétbe helyezett biológiai anyag mintájának az ezt
kérelmezõ számára történõ kiadásával valósul meg.

(2) A kiadásra csak akkor kerülhet sor, ha a kérelmezõ a bejelentõ-
vel vagy a szabadalmassal szemben kötelezettséget vállalt arra, hogy a
szabadalmi bejelentés elutasításáig, visszavonásáig vagy visszavontnak
tekintéséig, illetve addig az idõpontig, amelyen az európai szabadalom
valamennyi megjelölt Szerzõdõ Államban lejár, a biológiai anyagot
vagy az abból származtatott biológiai anyagot harmadik személy szá-
mára nem teszi hozzáférhetõvé, és azt csak kísérleti célokra használja
fel, kivéve, ha a bejelentõ vagy a szabadalmas e kötelezettségvállalásról
kifejezetten lemond. A biológiai anyag kizárólag kísérleti célú felhasz-
nálására vonatkozó kötelezettségvállalás nem alkalmazható, ha a kérel-
mezõ az anyagot kényszerengedély alapján használja. Kényszerengedé-
lyen a hivatalból adott hasznosítási engedélyeket és a szabadalmazott
találmány közérdekbõl történõ hasznosítására vonatkozó jogot is érteni
kell.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában származtatott biológiai anyag-
nak kell tekinteni bármely olyan anyagot, amely a találmány megvalósí-
tása szempontjából még a letétbe helyezett anyag lényeges jellemzõivel
rendelkezik. A (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás nem akadá-
lyozhatja a származtatott biológiai anyag szabadalmi eljárás céljára
szükséges letétbe helyezését.
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(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az Európai Szabadalmi
Hivatalhoz a Hivatal által elismert formanyomtatványon kell
benyújtani. Az Európai Szabadalmi Hivatal a formanyomtatványon
igazolja, hogy olyan európai szabadalmi bejelentést nyújtottak be,
amely biológiai anyag letétbe helyezésére hivatkozik, és a kérelmezõ,
illetve a 32. szabály szerint általa megnevezett szakértõ jogosult arra,
hogy e biológiai anyag mintájának kiadását kérje. A kérelmet az európai
szabadalom megadása után is az Európai Szabadalmi Hivatalhoz kell
benyújtani.

(5) Az Európai Szabadalmi Hivatal a kérelem másolatát a (4) be-
kezdés szerinti igazolással együtt továbbítja a letéteményes szervnek,
valamint a bejelentõnek, illetve a szabadalmasnak.

(6) Az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke közzéteszi az Európai
Szabadalmi Hivatal Hivatalos Lapjában a 31–34. szabályok alkalmazá-
sának céljaira elismert letéteményes szervek és szakértõk jegyzékét.

34. szabály

Biológiai anyag újbóli letétbe helyezése

Ha a 31. szabály alapján letétbe helyezett biológiai anyag többé
nem férhetõ hozzá az elismert letéteményes szervnél, a hozzáférhetõség
megszakadását úgy kell tekinteni, mintha az nem következett volna be,
ha ezt az anyagot újból letétbe helyezik valamely elismert letéteményes
szervnél a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történõ letét-
be helyezése nemzetközi elismerésérõl szóló, 1977. április 28-i Buda-
pesti Szerzõdésben foglaltakkal azonos feltételek mellett, és ha a letéte-
ményes szerv által kiállított átvételi elismervény egy másolatát az újabb
letétbe helyezés napjától számított négy hónapon belül az európai
szabadalmi bejelentés vagy az európai szabadalom számának megjelö-
lésével továbbítják az Európai Szabadalmi Hivatalhoz.

HARMADIK RÉSZ

VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK AZ EGYEZMÉNY
HARMADIK RÉSZÉHEZ

I. Fejezet

AZ EURÓPAI SZABADALMI BEJELENTÉS BENYÚJTÁSA

35. szabály

Általános rendelkezések

(1) Az európai szabadalmi bejelentéseket az Európai Szabadalmi
Hivatalhoz Münchenben, Hágában vagy Berlinben, illetve a 75. cikk (1)
bekezdésének b) pontjában említett hatóságokhoz írásban lehet benyúj-
tani.

(2) Annak a hatóságnak, amelynél az európai szabadalmi bejelen-
tést benyújtják, a bejelentést képezõ iratokon fel kell tüntetnie az iratok
átvételének napját, és a bejelentõ számára haladéktalanul átvételi elis-
mervényt kell adnia, amelynek tartalmaznia kell legalább a bejelentés
számát, az iratok típusát és számát, valamint beérkezésük napját.

(3) Ha az európai szabadalmi bejelentést a 75. cikk (1) bekezdésé-
nek b) pontjában említett hatósághoz nyújtják be, e hatóság haladéktala-
nul értesíti az Európai Szabadalmi Hivatalt a bejelentést képezõ iratok
átvételérõl, és közli különösen az iratok típusát és átvételük napját, a be-
jelentés számát, valamint az igényelt elsõbbség napját.

(4) Ha az Európai Szabadalmi Hivatalhoz valamely Szerzõdõ Ál-
lam központi iparjogvédelmi hatósága által továbbított európai szaba-
dalmi bejelentés érkezik, a Hivatalnak errõl – a beérkezés napjának
megjelölésével – értesítenie kell a bejelentõt.

36. szabály

A megosztással keletkezõ európai bejelentés

(1) A bejelentõ bármely függõben lévõ korábbi európai szabadalmi
bejelentéssel kapcsolatban megosztással keletkezõ európai bejelentést
nyújthat be.

(2) A megosztással keletkezõ bejelentést a korábbi bejelentés eljá-
rásának nyelvén kell benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalhoz
Münchenben, Hágában vagy Berlinben.

(3) A megosztással keletkezõ európai bejelentés után fizetendõ be-
jelentési és kutatási díjat a benyújtás napját követõ egy hónapon belül
kell megfizetni. Ha a bejelentési és kutatási díjat nem fizetik meg kellõ
idõben, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

(4) A megjelölési díjat attól a naptól számított hat hónapon belül
kell megfizetni, amelyen a megosztással keletkezõ európai bejelentésre
vonatkozó kutatási jelentés közzétételét az Európai Szabadalmi Köz-
lönyben meghirdetik. A 39. szabály (2) és (3) bekezdését alkalmazni
kell.

37. szabály

Az európai szabadalmi bejelentés továbbítása

(1) A Szerzõdõ Állam központi iparjogvédelmi hatósága – a talál-
mányok államérdekbõl történõ titokban tartásáról szóló nemzeti jogsza-
bályok szerint lehetséges legrövidebb idõn belül – valamennyi európai
szabadalmi bejelentést továbbítja az Európai Szabadalmi Hivatalhoz, és
megtesz minden megfelelõ intézkedést annak érdekében, hogy

a) az olyan európai szabadalmi bejelentést, amelynek tárgyát a
nemzeti jogszabályok szerint nyilvánvalóan nem kell titokban tartani, a
bejelentés benyújtásától számított hat héten belül, illetve

b) a titokban tartás szükségessége tekintetében további vizsgálatot
igénylõ európai szabadalmi bejelentést a bejelentés napjától számított
négy hónapon belül, illetve – elsõbbség igénylése esetén – az elsõbbség
napjától számított tizennégy hónapon belül
továbbítsa az Európai Szabadalmi Hivatalhoz.

(2) Ha az európai szabadalmi bejelentés a bejelentés napjától, illet-
ve – elsõbbség igénylése esetén – az elsõbbség napjától számított tizen-
négy hónapon belül nem érkezik be az Európai Szabadalmi Hivatalhoz,
a bejelentést visszavontnak kell tekinteni. A bejelentés tekintetében
megfizetett díjakat vissza kell téríteni.

38. szabály

A bejelentési és kutatási díj

A bejelentési és kutatási díjat az európai szabadalmi bejelentés be-
nyújtásától számított egy hónapon belül kell megfizetni.

39. szabály

A megjelölési díj

(1) A megjelölési díjat attól a naptól számított hat hónapon belül
kell megfizetni, amelyen az európai kutatási jelentés közzétételét az Eu-
rópai Szabadalmi Közlönyben meghirdetik.

(2) Bármelyik Szerzõdõ Állam megjelölését, amelyre nézve a
megjelölési díjat kellõ idõben nem fizették meg, visszavontnak kell
tekinteni.

(3) Ha a megjelölési díjat nem fizetik meg kellõ idõben, vagy vala-
mennyi Szerzõdõ Állam megjelölését visszavonják, az európai szaba-
dalmi bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

(4) A megjelölési díj – a 37. szabály (2) bekezdésének második
mondatában foglaltak sérelme nélkül – nem téríthetõ vissza.
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40. szabály

A bejelentés napja

(1) Az európai szabadalmi bejelentés bejelentési napja az a nap,
amelyen a bejelentõ által benyújtott iratok tartalmazzák a következõket:

a) utalást az európai szabadalom iránti igényre;
b) a bejelentõ azonosítására alkalmas vagy a vele való kapcsolat-

felvételt lehetõvé tevõ adatokat; és
c) leírást vagy hivatkozást korábbi bejelentésre.
(2) A korábban benyújtott bejelentésre az (1) bekezdés c) pontja

szerint történõ hivatkozásban fel kell tüntetni a korábbi bejelentés nap-
ját és számát, valamint azt a hivatalt, amelyhez azt benyújtották. Az
ilyen hivatkozásnak tartalmaznia kell, hogy az helyettesíti a leírást és a
rajzokat.

(3) Ha a bejelentés a (2) bekezdés szerinti hivatkozást tartalmaz, a
korábbi bejelentés hitelesített másolatát a bejelentés benyújtásától szá-
mított két hónapon belül be kell nyújtani. Ha a korábbi bejelentés nem
az Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelveinek egyikén készült,
ugyanezen a határidõn belül fordítást kell benyújtani e nyelvek egyikén.
Az 53. szabály (2) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.

II. Fejezet

A BEJELENTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

41. szabály

Az európai szabadalom megadására irányuló kérelem

(1) Az európai szabadalom megadására irányuló kérelmet az Euró-
pai Szabadalmi Hivatal által kiadott formanyomtatványon kell benyúj-
tani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) az európai szabadalom megadására irányuló kérést;
b) a találmány címét, amelynek a találmány világos és tömör mû-

szaki megjelölésébõl kell állnia, és nem tartalmazhat fantázianevet;
c) a bejelentõ nevét, címét, állampolgárságát, valamint lakóhelyé-

nek vagy üzleti tevékenysége fõ helyének államát. Természetes szemé-
lyek esetén elõször a vezetéknevet, majd az utónevet (utóneveket) kell
feltüntetni. A jogi személyek és az olyan szervezetek nevét, amelyek a
reájuk irányadó jog szerint jogi személyiséggel rendelkeznek, hivatalos
elnevezésük szerint kell feltüntetni. A címeket úgy kell feltüntetni, hogy
eleget lehessen tenni az adott címre történõ haladéktalan postai kézbesí-
tés szokásos követelményeinek. A címnek minden esetben tartalmaznia
kell az összes lényeges közigazgatási egységet, ideértve a házszámot is,
ha van ilyen. Javasolt feltüntetni a telefax- és a telefonszámot;

d) képviselõ megbízása esetén a képviselõ nevét és a tevékenysége
gyakorlásának helyét megjelölõ címet, a c) pontban foglaltak szerint;

e) adott esetben nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a bejelentés
megosztással keletkezõ európai bejelentés, és a korábbi európai szaba-
dalmi bejelentés számát;

f) a 61. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetek-
ben az eredeti európai szabadalmi bejelentés számát;

g) adott esetben valamely korábbi bejelentés elsõbbségének igény-
lésére vonatkozó nyilatkozatot, amelyben fel kell tüntetni a bejelentés
benyújtásának napját és azt az államot, ahol vagy amely tekintetében azt
benyújtották;

h) a bejelentõ vagy képviselõje aláírását;
i) a kérelemhez csatolt iratok listáját. E listában fel kell tüntetni a

kérelemmel együtt benyújtott leírás, igénypontok, rajzok és kivonat
lapjainak számát is;

j) a feltaláló megnevezését, ha a bejelentõ maga a feltaláló.

(3) Több bejelentõ esetén a kérelemnek lehetõség szerint tartal-
maznia kell az egyik bejelentõ vagy egy képviselõ közös képviselõként
való kijelölését.

42. szabály

A leírás tartalma

(1) A leírásban
a) meg kell határozni azt a mûszaki területet, amelyre a találmány

vonatkozik;
b) be kell mutatni a bejelentõ által megismert technika állását,

amely hasznosnak tekinthetõ a találmány megértéséhez, az európai ku-
tatási jelentés elkészítéséhez és az érdemi vizsgálathoz, valamint – lehe-
tõség szerint – utalni kell az említett technika állását bemutató iratokra;

c) fel kell tárni az igényelt találmányt oly módon, hogy annak alap-
ján a mûszaki feladat – még ha azt kifejezetten nem nevezik is így – és
annak megoldása megérthetõ legyen, továbbá meg kell nevezni a talál-
mány elõnyös hatásait a technika állásához képest;

d) röviden ismertetni kell a rajzok ábráit, ha vannak;
e) részletesen ismertetni kell az igényelt találmány megvalósításá-

nak legalább egy módját, szükség esetén példák segítségével és utalva a
rajzokra, ha vannak;

f) ha az a találmány ismertetésébõl vagy jellegébõl nem nyilvánva-
ló, kifejezetten meg kell jelölni, hogy a találmány tárgya iparilag milyen
módon alkalmazható.

(2) A leírást az (1) bekezdésben meghatározott módon és sorrend
szerint kell benyújtani, kivéve, ha a találmány jellegénél fogva vala-
mely más mód vagy sorrend jobb érthetõséget tenne lehetõvé vagy
tömörebb lenne.

43. szabály

Az igénypontok formája és tartalma

(1) A szabadalmi igénypontokban a találmány mûszaki jellemzõi-
nek megadásával kell meghatározni azt a tárgyat, amelyre oltalmat igé-
nyelnek. Ha ennek helye van, a szabadalmi igénypontoknak tartalmaz-
niuk kell

a) a találmány tárgyának megnevezését és azokat a mûszaki jel-
lemzõket, amelyek az igényelt tárgy meghatározásához szükségesek,
azonban egymással összekapcsolva a technika állásához tartoznak;

b) a jellemzõ részt az „amelyre jellemzõ” vagy az „azzal jellemez-
ve” kifejezésekkel bevezetve, amely azokat a mûszaki jellemzõket ne-
vezi meg, amelyekre az a) pontban említett jellemzõkkel összekapcsol-
va igényelnek oltalmat.

(2) A 82. cikkben foglaltak sérelme nélkül az európai szabadalmi
bejelentés egyazon kategórián belül (termék, eljárás, berendezés vagy
alkalmazás) egynél több fõigénypontot csak akkor tartalmazhat, ha a
bejelentés a következõk valamelyikét tartalmazza:

a) egymással összefüggõ termékek;
b) termék vagy berendezés különbözõ alkalmazásai;
c) valamely feladat megoldását célzó megoldásváltozatok, ha a kü-

lönbözõ megoldások egy igénypontba foglalása nem volna célszerû.
(3) A találmány elengedhetetlenül szükséges jellemzõit megneve-

zõ szabadalmi igénypontot követhet egy vagy több olyan szabadalmi
igénypont, amely e találmány különleges megvalósításaira vonatkozik.

(4) Bármelyik igénypontnak, amely egy másik igénypont összes
jellemzõjét tartalmazza (aligénypont), lehetõség szerint az igénypont
elején utalnia kell a másik igénypontra, majd meg kell neveznie a továb-
bi jellemzõket. Egy másik aligénypontra közvetlenül utaló aligénypont
is elfogadható. Minden olyan aligénypontot, amely egyetlen elõzõ
igénypontra utal, és minden olyan aligénypontot, amely több elõzõ
igénypontra utal, a lehetséges mértékben és a legmegfelelõbb módon
csoportba kell foglalni.
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(5) A igénypontok számának az igényelt találmány jellegét figye-
lembe véve ésszerûnek kell lennie. Az igénypontokat folyamatos arab
számozással kell ellátni.

(6) Az igénypontokban – hacsak ez feltétlenül nem szükséges – a
találmány mûszaki jellemzõit nem lehet helyettesíteni a leírásra vagy a
rajzokra történõ hivatkozással. Különösen nem tartalmazhatnak olyan
kifejezéseket, mint „amint az a leírás ... részében le van írva” vagy
„amint azt a rajzok ... ábrája szemlélteti”.

(7) Ha az európai szabadalmi bejelentés hivatkozási jelekkel ellá-
tott rajzokat tartalmaz, az igénypontokban említett jellemzõket lehetõ-
leg a reájuk vonatkozó, zárójelbe tett hivatkozási jeleknek kell követni-
ük, ha azok segítségével az igénypont jobban érthetõ. A hivatkozási je-
leknek nem lehet az igénypontokat korlátozó értelmezést tulajdonítani.

44. szabály

A találmány egysége

(1) Ha egy európai szabadalmi bejelentésben találmányok csoport-
jára igényelnek oltalmat, a találmány egységére vonatkozó – a 82. cikk-
ben említett – követelmény csak akkor teljesül, ha az egy vagy több azo-
nos vagy hasonló különleges mûszaki jellemzõt tartalmazó találmányok
között mûszaki összefüggés van. Különleges mûszaki jellemzõkön
olyan jellemzõket kell érteni, amelyek meghatározzák, hogy az egyes
igényelt találmányok mint egészek mennyiben járulnak hozzá a techni-
ka állásának megváltoztatásához.

(2) Azt, hogy a találmányok csoportként egyetlen általános talál-
mányi gondolatot alkotnak-e, attól függetlenül kell megállapítani, hogy
a találmányok oltalmát külön szabadalmi igénypontokban vagy egyet-
len szabadalmi igénypont változataiként igénylik-e.

45. szabály

Díjköteles szabadalmi igénypontok

(1) Az olyan európai szabadalmi bejelentés esetén, amely tíznél
több igénypontot tartalmaz, a tizenegyedik és minden egyes további
szabadalmi igénypont után díjat kell fizetni.

(2) Az igénypontdíjat az elsõ igénypontsorozat benyújtásától szá-
mított egy hónapon belül kell megfizetni. Ha az igénypontdíjat kellõ
idõben nem fizették meg, az a határidõ elmulasztására vonatkozó értesí-
téstõl számított egy hónapon belül megfizethetõ.

(3) Ha az igénypontdíjat kellõ idõben nem fizették meg, azt úgy
kell tekinteni, hogy az adott igénypontról lemondtak.

46. szabály

A rajzok alakja

(1) A rajzokat tartalmazó lapokon a felhasználható terület nem ha-
ladhatja meg a 26,2 x 17 cm-t. A lapok a felhasználható vagy felhasznált
terület körül nem tartalmazhatnak keretezést. A legkisebb szegélymére-
tek a következõk:

felsõ lapszél 2,5 cm
bal oldali lapszél 2,5 cm
jobb oldali lapszél 1,5 cm
alsó lapszél 1,0 cm

(2) A rajzokat a következõk szerint kell elkészíteni:
a) a rajzokat tartós, fekete, kellõképpen erõs és sötét, egyenletes

vastagságú és jól kivehetõ vonalakkal és vonásokkal, színezés nélkül
kell elkészíteni;

b) a metszeteket vonalkázással kell jelölni úgy, hogy az ne akadá-
lyozza a hivatkozási jelek és a jelzõvonalak olvashatóságát;

c) a rajzok méreteinek és grafikai kivitelezésének olyannak kell
lenniük, hogy lehetõvé tegyék a kétharmados méretarányos kicsinyítés-
sel készült elektronikus vagy fényképmásolaton valamennyi részlet ne-

hézség nélküli felismerhetõségét. Kivételes esetekben, amikor a rajzon
méret szerepel, ezt grafikusan kell ábrázolni;

d) a rajzokon szereplõ valamennyi számnak, betûnek és hivatkozá-
si jelnek egyszerûnek és egyértelmûnek kell lennie. Számok és betûk
mellett nem alkalmazhatók zárójelek, körök vagy idézõjelek;

e) a rajzokon minden vonalat fõszabályként mûszaki rajzeszközök
segítségével kell meghúzni;

f) minden egyes ábraelemnek megfelelõ arányban kell állnia az áb-
ra többi elemével, kivéve, ha az eltérõ arány alkalmazása az ábra egyér-
telmûségéhez elengedhetetlenül szükséges;

g) a számjegyek és a betûk magasságának legalább 0,32 cm-nek
kell lennie. A rajzokon a latin vagy – ha ez a szokásos – a görög ábécé
betûi is használhatók;

h) egy lapon több ábra is elhelyezhetõ. Ha a két vagy több lapon el-
helyezett ábrák egyetlen teljes ábrát alkotnak, az ábrákat az egyes lapo-
kon úgy kell elrendezni, hogy a teljes ábra bármelyik ábra bármelyik ré-
szének a letakarása nélkül összeállítható legyen. A különbözõ ábrákat a
lapon vagy lapokon szabad hely kihagyása nélkül, lehetõleg álló hely-
zetben, egymástól világosan elhatárolva kell elhelyezni; ha az ábrákat
nem álló helyzetben helyezték el, azokat fekvõ helyzetben, az ábrák fel-
sõ részével a lap bal oldalán kell elhelyezni. A különbözõ ábrákat – a
lapok számozásától függetlenül – arab számokkal folyamatosan kell
számozni;

i) a leírásban és az igénypontokban nem említett hivatkozási jele-
ket nem szabad feltüntetni a rajzokon és fordítva. Ugyanazokat az alko-
tóelemeket az egész bejelentésben azonos hivatkozási jelekkel kell
ellátni;

j) a rajzok nem tartalmazhatnak szöveget. Ha a rajzok megértésé-
hez feltétlenül szükséges, tartalmazhatnak néhány rövid kulcsszót, mint
pl. „víz”, „gõz”, „nyitva”, „zárva”, „A–B metszet”. Ezeket a szavakat
ügy kell elhelyezni, hogy – ha szükséges – lefordításuk esetén a lefordí-
tott szavakkal kicserélhetõk legyenek anélkül, hogy a rajzok vonalait
zavarnák.

(3) A folyamatábrákat és diagramokat rajzoknak kell tekinteni.

47. szabály

A kivonat alakja és tartalma

(1) A kivonatnak tartalmaznia kell a találmány címét.
(2) A kivonatnak tartalmaznia kell a leírásban, az igénypontokban

és a rajzokon szereplõ feltárás tömör összefoglalását. Az összefoglalás-
ban fel kell tüntetni azt a mûszaki területet, amelyre a találmány tarto-
zik, és azt úgy kell megfogalmazni, hogy abból világosan megérthetõ
legyen a mûszaki feladat, a találmány szerinti megoldás lényege és an-
nak fõ alkalmazási módja vagy módjai. Szükség esetén a kivonatnak
tartalmaznia kell azt a vegyi képletet, amely az európai szabadalmi be-
jelentésben szereplõ vegyi képletek közül a találmányt a legjobban jel-
lemzi. Nem tartalmazhat megállapításokat a találmány állítólagos elõ-
nyeirõl vagy értékérõl, illetve annak feltételezett alkalmazásáról.

(3) A kivonat lehetõleg ne tartalmazzon 150 szónál többet.
(4) Ha az európai szabadalmi bejelentés rajzokat tartalmaz, a beje-

lentõnek meg kell jelölnie azt az ábrát vagy – kivételesen – azokat az áb-
rákat, amelyeket a kivonattal együtt kellene közzétenni. Az Európai
Szabadalmi Hivatal egy vagy több más ábrát is közzétehet, ha úgy ítéli
meg, hogy ezek jobban jellemzik a találmányt. A kivonatban említett és
a rajzokon ábrázolt valamennyi lényeges jellemzõt zárójelbe tett hivat-
kozási jelnek kell követnie.

(5) A kivonatot úgy kell megfogalmazni, hogy az az érintett mû-
szaki területen történõ kutatáshoz hatékony eszközként szolgáljon, kü-
lönösen lehetõvé téve annak eldöntését, hogy szükséges-e magának az
európai szabadalmi bejelentésnek az áttanulmányozása.
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48. szabály

Meg nem engedett tartalom

(1) Az európai szabadalmi bejelentés nem tartalmazhat
a) olyan kijelentéseket vagy más olyan elemet, amelyek a közrend-

be vagy a közerkölcsbe ütköznek;
b) becsmérlõ kijelentéseket harmadik személyek termékeirõl, illet-

ve eljárásairól, vagy ilyen személyek bejelentéseinek vagy szabadalma-
inak értékérõl vagy érvényességérõl. A technika állásával való puszta
összehasonlítás önmagában nem tekinthetõ becsmérlésnek;

c) olyan kijelentéseket vagy más olyan elemet, amelyeknek az
adott körülmények között nyilvánvalóan nincs jelentõségük vagy szük-
ségtelenek.

(2) Ha a bejelentés az (1) bekezdés a) pontja értelmében meg nem
engedett elemet tartalmaz, az Európai Szabadalmi Hivatal kihagyhatja
ezeket az elemeket a közzétett bejelentésbõl, feltüntetve a kihagyott
szavak vagy rajzok helyét és számát.

(3) Ha a bejelentés az (1) bekezdés b) pontja szerinti kijelentéseket
tartalmaz, az Európai Szabadalmi Hivatal a közzétett bejelentésbõl eze-
ket kihagyhatja, feltüntetve a kihagyott szavak helyét és számát. Kére-
lemre az Európai Szabadalmi Hivatal másolatot ad a kihagyott részek-
rõl.

49. szabály

A bejelentési iratok benyújtására vonatkozó
általános rendelkezések

(1) A 14. cikk (2) bekezdésében, illetve a 40. szabály (3) bekezdé-
sében említett fordításokat az európai szabadalmi bejelentés részét ké-
pezõ iratnak kell tekinteni.

(2) A bejelentés részét képezõ iratokat olyan formában kell benyúj-
tani, amely lehetõvé teszi, hogy az elektronikus, valamint a közvetlen
sokszorosítás – különösen szkenneléssel, fényképezéssel, elektrosztati-
kus eljárásokkal, foto-ofszetnyomással és mikrofilmezéssel – korlátlan
példányszámban elvégezhetõ legyen. A lapoknak gyûrõdéstõl, hasadás-
tól és behajtástól menteseknek kell lenniük. A lapoknak csak az egyik
oldalát lehet felhasználni.

(3) A bejelentést képezõ iratoknak hajlítható, erõs, fehér, sima,
fénytelen és tartós, A4-es méretû (29,7 cm x 21 cm) lapokból kell állni-
uk. A 46. szabály (2) bekezdésének h) pontjában és e szabály (10) be-
kezdésében foglalt rendelkezéseket figyelembe véve valamennyi lapot
úgy kell felhasználni, hogy a rövidebb oldaluk legyen fent és lent (álló
nézet).

(4) A bejelentés valamennyi iratának (kérelem, leírás, igénypon-
tok, rajzok és kivonat) új lapon kell kezdõdnie. A lapokat úgy kell egy-
mással összefûzni, hogy könnyen lapozhatók, szétválaszthatók és ismét
összefûzhetõk legyenek.

(5) A 46. szabály (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a
legkisebb szegélyek a következõk:

felsõ lapszél 2,0 cm
bal oldali lapszél 2,5 cm
jobb oldali lapszél 2,0 cm
alsó lapszél 2,0 cm

A szegélyek legnagyobb javasolt méretei a következõk:
felsõ lapszél 4 cm
bal oldali lapszél 4 cm
jobb oldali lapszél 3 cm
alsó lapszél 3 cm

(6) Az európai szabadalmi bejelentés valamennyi lapját folyama-
tos arab számozással kell ellátni. A számokat a lap tetején középen, de a
felsõ szegélyen kívül kell elhelyezni.

(7) A leírás és az igénypontok valamennyi lapjának lehetõleg min-
den ötödik sorát be kell számozni úgy, hogy a számok baloldalt, a sze-
gélytõl jobbra helyezkedjenek el.

(8) Az európai szabadalom megadására irányuló kérelmet, a le-
írást, az igénypontokat és a kivonatot gépírással vagy nyomtatással kell
elkészíteni. Csak a grafikai jeleket és az írásjeleket, a vegyi vagy a ma-
tematikai képleteket lehet – ha ez szükséges – kézzel írni vagy rajzolni.
Másfeles sortávolságot kell alkalmazni. A szöveges részeket betûkkel –
amelyek közül a nagybetûk 0,21 cm-nél nem lehetnek kisebbek – és
sötét, kitörölhetetlen színnel kell írni.

(9) Az európai szabadalom megadására irányuló kérelem, a leírás,
az igénypontok és a kivonat nem tartalmazhatnak rajzokat. A leírás, az
igénypontok és a kivonat tartalmazhatnak vegyi vagy matematikai kép-
leteket. A leírás és a kivonat tartalmazhat táblázatokat. Az igénypontok
csak akkor tartalmazhatnak táblázatokat, ha tárgyuk táblázatok alkal-
mazását szükségessé teszi. Táblázatok, továbbá vegyi vagy matemati-
kai képletek fekvõ helyzetben akkor helyezhetõk el, ha azok álló alak-
ban megfelelõ módon nem ábrázolhatók. A fekvõ helyzetben ábrázolt
táblázatokat és vegyi vagy matematikai képleteket úgy kell elhelyezni,
hogy a táblázatok vagy a képletek felsõ része a lap bal oldalán legyen.

(10) Értékeket a nemzetközi szabványoknak megfelelõ egységek-
ben – ha ennek helye van, az SI-egységeket alkalmazó metrikus rend-
szer szerint – kell megadni. Ha bármely adat e követelménynek nem fe-
lel meg, azt a nemzetközi szabványoknak megfelelõ egységekben is ki
kell fejezni. Csak az adott szakterületen általánosan elfogadott mûszaki
fogalmak, bevett megoldások, képletek jelölések és jelek alkalmazha-
tók.

(11) A szóhasználatnak és a jelöléseknek az európai szabadalmi
bejelentés egészében egységesnek kell lenniük.

(12) Egyetlen lapon sem lehet semmiféle törlés vagy módosítás. E
rendelkezésektõl való eltérés megengedhetõ, ha ez a szöveg hitelessé-
gét nem vonja kétségbe, és nem veszélyezteti a jól sokszorosíthatósá-
got.

50. szabály

Utólag benyújtott iratok

(1) A 42. és a 43. szabály és a 46–49. szabályok rendelkezéseit kell
alkalmazni azokra az iratokra, amelyek az európai szabadalmi bejelen-
tést képezõ iratokat helyettesítik. A 49. szabály (2)–(12) bekezdéseit az
igénypontok 71. szabályban említett fordítására is alkalmazni kell.

(2) Az európai szabadalmi bejelentés részét nem képezõ iratokat
gépírással vagy nyomtatással kell elkészíteni. Mindegyik lap bal olda-
lán kb. 2,5 cm szélességû szegélyt kell hagyni.

(3) A bejelentés benyújtását követõen benyújtott valamennyi iratot
– a mellékletek kivételével – alá kell írni. Ha az iratot nem írták alá, az
Európai Szabadalmi Hivatal felhívja az érintett felet arra, hogy az iratot
a Hivatal által kitûzött határidõn belül írja alá. Ha az iratot kellõ idõben
aláírják, az megõrzi eredeti beérkezési idõpontját; ellenkezõ esetben
úgy kell tekinteni, hogy az iratot nem nyújtották be.

III. Fejezet

FENNTARTÁSI DÍJAK

51. szabály

A fenntartási díjak megfizetése

(1) Az európai szabadalmi bejelentéssel kapcsolatos következõ évi
fenntartási díjak megfizetése annak a hónapnak az utolsó napján válik
esedékessé, amelyben az európai szabadalmi bejelentés bejelentési nap-
jának évfordulója van. A fenntartási díjakat az esedékessé válást meg-
elõzõ egy évnél korábban nem lehet joghatályosan megfizetni.

(2) Ha a fenntartási díjat kellõ idõben nem fizetik meg, a díj az ese-
dékességtõl számított hat hónapon belül megfizethetõ, feltéve, hogy e
határidõn belül a pótdíjat is megfizetik.
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(3) Azokat a fenntartási díjakat, amelyek egy korábbi szabadalmi
bejelentés tekintetében a megosztással keletkezõ európai bejelentés be-
nyújtásának napján esedékesek, a megosztással keletkezõ bejelentésre
vonatkozóan is meg kell fizetni, és azok a megosztással keletkezõ beje-
lentés benyújtásakor válnak esedékessé. Ezek a díjak, továbbá azok a
fenntartási díjak, amelyek a megosztással keletkezõ bejelentés benyúj-
tásától számított négy hónapon belül válnak esedékessé, e határidõn
belül pótdíj nélkül megfizethetõk. A (2) bekezdés rendelkezéseit alkal-
mazni kell.

(4) Ha az európai szabadalmi bejelentést határidõ elmulasztása mi-
att elutasítják vagy azt visszavontnak kell tekinteni, és a bejelentõt a
122. cikkel összhangban jogaiba visszahelyezik, az a fenntartási díj,
amely

a) a jogvesztés bekövetkeztének napja és a jogokba való visszahe-
lyezésrõl szóló határozat kézbesítése közötti idõszakban – ideértve a
kézbesítés napját is – lenne esedékes az (1) bekezdés értelmében, az
utóbbi napon válik esedékessé. Ez a díj, továbbá azok a fenntartási dí-
jak, amelyek ez utóbbi naptól számított négy hónapon belül válnak ese-
dékessé, ez utóbbi naptól számított négy hónapon belül pótdíj nélkül
megfizethetõk. A (2) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell,

b) a jogvesztés bekövetkeztének napján már esedékes volt, de a (2)
bekezdésben meghatározott idõszak még nem járt le, a jogokba való
visszahelyezésrõl szóló határozat kézbesítésétõl számított hat hónapon
belül megfizethetõ, feltéve, hogy a (2) bekezdés szerinti pótdíjat ugyan-
ezen az idõszakon belül megfizetik.

(5) Ha a Bõvített Fellebbezési Tanács a 112a. cikk (5) bekezdése
második mondatának megfelelõen új eljárásra utasítja a fellebbezési ta-
nácsot, az a fenntartási díj, amely

a) a fellebbezési tanács felülvizsgálatra irányuló kérelem tárgyát
képezõ határozatának napja és a Bõvített Fellebbezési Tanács fellebbe-
zési tanácsot új eljárásra utasító határozatának kézbesítése közötti idõ-
szakban – ideértve a kézbesítés napját is – lenne esedékes az (1) bekez-
dés értelmében, az utóbbi napon válik esedékessé. Ez a díj, továbbá
azok a fenntartási díjak, amelyek ez utóbbi naptól számított négy hóna-
pon belül válnak esedékessé, ez utóbbi naptól számított négy hónapon
belül pótdíj nélkül megfizethetõk. A (2) bekezdés rendelkezéseit alkal-
mazni kell,

b) a fellebbezési tanács határozatának meghozatala napján már
esedékes volt, de a (2) bekezdésben meghatározott idõszak még nem
járt le, a Bõvített Fellebbezési Tanács fellebbezési tanácsot új eljárásra
utasító határozatának kézbesítésétõl számított hat hónapon belül megfi-
zethetõ, feltéve, hogy a (2) bekezdés szerinti pótdíjat ugyanezen az
idõszakon belül megfizetik.

(6) Nem kell fenntartási díjat fizetni a 61. cikk (1) bekezdésének b)
pontja szerint benyújtott új európai szabadalmi bejelentés tekintetében a
benyújtás évére és az ezt megelõzõ évekre vonatkozóan.

IV. Fejezet

ELSÕBBSÉG

52. szabály

Elsõbbségi nyilatkozat

(1) A 88. cikk (1) bekezdésében említett elsõbbségi nyilatkozatban
meg kell jelölni a korábbi bejelentés napját és a Párizsi Egyezménynek
azt a tagállamát vagy a Kereskedelmi Világszervezetnek azt a Tagját,
ahol vagy amelyre nézve azt benyújtották, továbbá meg kell jelölni az
ügyszámot is. A 87. cikk (5) bekezdésében említett esetben az elsõ
mondat rendelkezéseit megfelelõen kell alkalmazni.

(2) Az elsõbbségi nyilatkozatot lehetõleg az európai szabadalmi
bejelentés benyújtásakor kell benyújtani, de az benyújtható a legkoráb-
bi igényelt elsõbbség napjától számított tizenhat hónapon belül is.

(3) A bejelentõ az elsõbbségi nyilatkozatot a legkorábbi igényelt
elsõbbség napjától számított tizenhat hónapon belül, vagy – ha a kijaví-

tás módosítaná a legkorábbi igényelt elsõbbség napját, és ez az idõszak
korábban jár le – a legkorábbi elsõbbség kijavított napjától számított ti-
zenhat hónapon belül kijavíthatja, feltéve, hogy a kijavítást az európai
szabadalmi bejelentés elismert bejelentési napjától számított négy hó-
nap letelte elõtt kérik.

(4) Az elsõbbségi nyilatkozat nem nyújtható be és nem javítható ki
a 93. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti kérelem benyújtását
követõen.

(5) Az elsõbbségi nyilatkozattal kapcsolatos adatoknak meg kell
jelenniük a közzétett európai szabadalmi bejelentésben, valamint az eu-
rópai szabadalom szövegében.

53. szabály

Elsõbbségi iratok

(1) Az elsõbbséget igénylõ bejelentõnek a korábbi bejelentés má-
solatát a legkorábbi igényelt elsõbbség napjától számított tizenhat hó-
nap lejárta elõtt kell benyújtania. E másolatot és a korábbi bejelentés
napját annak a hatóságnak kell hitelesítenie, ahol a korábbi bejelentést
benyújtották.

(2) A korábbi bejelentés másolatát szabályszerûen benyújtottnak
kell tekinteni, ha e bejelentésnek az Európai Szabadalmi Hivatal számá-
ra hozzáférhetõ másolatát az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke által
meghatározott feltételek szerint az európai szabadalmi bejelentés iratai
közé fel kell venni.

(3) Ha a korábbi bejelentés nem az Európai Szabadalmi Hivatal hi-
vatalos nyelveinek egyikén készült, és az elsõbbségi igény érvényessé-
ge lényeges a szóban forgó találmány szabadalmazhatóságának megál-
lapításához, az Európai Szabadalmi Hivatal felhívja az európai szaba-
dalmi bejelentés vagy az európai szabadalom jogosultját, hogy nyújtsa
be a bejelentés fordítását a hivatalos nyelvek egyikén a kitûzött határ-
idõn belül. A fordítás helyett nyilatkozat nyújtható be arra vonatkozóan,
hogy az európai szabadalmi bejelentés a korábbi bejelentés teljes fordí-
tása. A (2) bekezdést megfelelõen alkalmazni kell.

54. szabály

Elsõbbségi iratok kiadása

Az Európai Szabadalmi Hivatal kérelemre az európai szabadalmi
bejelentésrõl mint elsõbbségi iratról hitelesített másolatot bocsát a beje-
lentõ rendelkezésére, az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke által meg-
határozott feltételek mellett, ideértve az elsõbbségi irat alakját és azokat
a körülményeket, amelyek esetén igazgatási díj megfizetésének van
helye.

NEGYEDIK RÉSZ

VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK AZ EGYEZMÉNY
NEGYEDIK RÉSZÉHEZ

I. Fejezet

AZ ÁTVEVÕ IRODA ÁLTAL VÉGZETT VIZSGÁLAT

55. szabály

A bejelentés benyújtását követõ vizsgálat

Ha a 90. cikk (1) bekezdése alapján végzett vizsgálat során megál-
lapítják, hogy a bejelentés nem felel meg a 40. szabály (1) bekezdésé-
nek a) vagy c) pontjában, (2) bekezdésében vagy (3) bekezdésének elsõ
mondatában foglalt követelményeknek, az Európai Szabadalmi Hivatal
a feltárt hiányokat közli a bejelentõvel, és figyelmezteti, hogy ha a hiá-
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nyokat két hónapon belül nem pótolják, a bejelentést nem kezelik euró-

pai szabadalmi bejelentésként. Ha a bejelentõ a feltárt hiányokat e

határidõn belül pótolja, a Hivatal értesíti õt az elismert bejelentési

napról.

56. szabály

A leírás hiányzó részei vagy hiányzó rajzok

(1) Ha a 90. cikk (1) bekezdésében meghatározott vizsgálat során

azt állapítják meg, hogy a leírás részei, illetve a leírásban vagy az igény-

pontokban említett rajzok hiányozni látszanak, az Európai Szabadalmi

Hivatal felhívja a bejelentõt, hogy a hiányzó részeket két hónapon belül

nyújtsa be. A bejelentõ nem hivatkozhat e felhívás elmaradására.

(2) Ha a leírás hiányzó részeit vagy a hiányzó rajzokat a bejelentés

napját követõen, de e naptól vagy – felhívás kiadása esetén – az (1) be-

kezdés alapján kiadott felhívástól számított két hónapon belül nyújtják

be, a bejelentés napja a leírás hiányzó részei vagy a hiányzó rajzok be-

nyújtásának napjára módosul. Az Európai Szabadalmi Hivatal a beje-

lentõt errõl megfelelõen értesíti.

(3) Ha a leírás hiányzó részeit, illetve a hiányzó rajzokat a (2) be-

kezdés szerinti határidõn belül benyújtják, és a bejelentésben egy ko-

rábbi bejelentés elsõbbségét igénylik, a bejelentés napja, feltéve, hogy a

leírás hiányzó részeit, illetve a hiányzó rajzokat a korábbi bejelentés tel-

jes mértékben tartalmazza, az a nap marad, amelyen a 40. szabály (1)

bekezdésében meghatározott követelmények teljesültek, ha a bejelentõ

ezt kéri és a (2) bekezdés szerinti határidõn belül benyújtja

a) a korábbi bejelentés másolatát, kivéve, ha az az Európai Szaba-

dalmi Hivatal számára az 53. szabály (2) bekezdésének megfelelõen

hozzáférhetõ;

b) ha a korábbi bejelentés nem az Európai Szabadalmi Hivatal hi-

vatalos nyelveinek egyikén készült, e bejelentés fordítását a hivatalos

nyelvek egyikén, kivéve, ha az az Európai Szabadalmi Hivatal számára

az 53. szabály (3) bekezdésének megfelelõen hozzáférhetõ; és

c) annak megjelölését, hogy a hiányzó leírásrészek vagy rajzok a

korábbi bejelentésben, illetve adott esetben annak fordításában hol ta-

lálható meg teljes egészében.

(4) Ha a bejelentõ

a) elmulasztja a hiányzó leírásrészek vagy rajzok benyújtását az (1)

vagy a (2) bekezdés szerinti határidõn belül, vagy

b) a (6) bekezdésnek megfelelõen visszavonja a (2) bekezdés sze-

rint benyújtott bármelyik hiányzó leírásrészt vagy rajzot,

az (1) bekezdésben említett, e részekre, illetve rajzokra vonatkozó

hivatkozásokat töröltnek kell tekinteni, és a hiányzó leírásrészeket,

illetve rajzokat be nem nyújtottnak kell tekinteni. Az Európai Szaba-

dalmi Hivatal a bejelentõt errõl megfelelõen értesíti.

(5) Ha a bejelentõ a (3) bekezdés a)–c) pontjaiban említett követel-

ményeknek nem tesz eleget a (2) bekezdés szerinti határidõn belül, a be-

jelentés napja a hiányzó leírásrészek vagy rajzok benyújtásának napjára

módosul. Az Európai Szabadalmi Hivatal a bejelentõt errõl megfele-

lõen értesíti.

(6) A (2), illetve az (5) bekezdés utolsó mondatában említett értesí-

téstõl számított egy hónapon belül a bejelentõ visszavonhatja a hiányzó

leírásrészeket vagy rajzokat; ebben az esetben a bejelentési nap módo-

sulását meg nem történtnek kell tekinteni. Az Európai Szabadalmi

Hivatal a bejelentõt errõl megfelelõen értesíti.

57. szabály

Alaki vizsgálat

Ha az európai szabadalmi bejelentés bejelentési napját elismerték,

az Európai Szabadalmi Hivatal a 90. cikk (3) bekezdésével összhang-

ban megvizsgálja, hogy

a) kellõ idõben benyújtották-e a bejelentésnek a 14. cikk (2) bekez-

désében vagy a 40. szabály (3) bekezdésének második mondatában

elõírt fordítását;

b) az európai szabadalom megadására irányuló kérelem megfelel-e

a 41. szabályban megállapított követelményeknek;

c) a bejelentés tartalmaz-e egy vagy több igénypontot a 78. cikk (1)

bekezdése c) pontjának megfelelõen vagy korábbi bejelentésre történõ

hivatkozást a 40. szabály (1) bekezdése c) pontjának, valamint (2) és (3)

bekezdésének megfelelõen, feltüntetve, hogy az az igénypontokat is

helyettesíti;

d) a bejelentés tartalmaz-e kivonatot a 78. cikk (1) bekezdése

e) pontjának megfelelõen;

e) megfizették-e a bejelentési és kutatási díjat a 17. szabály (2) be-

kezdésének, a 36. szabály (3) bekezdésének vagy a 38. szabálynak

megfelelõen;

f) megnevezték-e a feltalálót a 19. szabály (1) bekezdésének meg-

felelõen;

g) adott esetben eleget tettek-e az elsõbbség igénylésére az 52. és

az 53. szabályban meghatározott követelményeknek;

h) adott esetben eleget tettek-e a 133. cikk (2) bekezdésében meg-

határozott követelményeknek;

i) a bejelentés megfelel-e a 46. szabályban és a 49. szabály (1)–(9)

és (12) bekezdéseiben foglalt követelményeknek;

j) a bejelentés megfelel-e a 30. szabályban vagy a 163. szabály (3)

bekezdésében foglalt követelményeknek.

58. szabály

A bejelentési iratok hiányainak pótlása

Ha az európai szabadalmi bejelentés nem felel meg az 57. szabály

a)–d), h) és i) pontjaiban meghatározott követelményeknek, az Európai

Szabadalmi Hivatal errõl értesíti a bejelentõt, és felhívja õt a feltárt hiá-

nyok két hónapon belül történõ pótlására. A leírás, az igénypontok és a

rajzok csak olyan mértékben módosíthatók, amely szükséges ahhoz,

hogy ezeket a hiányokat pótolják.

59. szabály

Hiányok az elsõbbség igénylése esetén

Ha nem nyújtották be kellõ idõben a korábbi bejelentés ügyszámát

az 52. szabály (1) bekezdésének megfelelõen, vagy e bejelentés másola-

tát az 53. szabály (1) bekezdésének megfelelõen, az Európai Szabadal-

mi Hivatal errõl értesíti a bejelentõt, és felhívja õt a hiányok kitûzött

határidõn belül történõ pótlására.

60. szabály

A feltaláló megnevezésének pótlása

(1) Ha a feltalálót nem nevezték meg a 19. szabálynak megfelelõ-

en, az Európai Szabadalmi Hivatal figyelmezteti a bejelentõt, hogy az

európai szabadalmi bejelentést elutasítják, ha a feltalálót nem nevezik

meg a bejelentés bejelentési napjától vagy – elsõbbség igénylése esetén

– az elsõbbség napjától számított tizenhat hónapon belül; e határidõt

megtartottnak kell tekinteni, ha az adatot az európai szabadalmi beje-

lentés közzétételére irányuló technikai elõkészületek befejezése elõtt

közölték.

(2) Ha megosztással keletkezõ bejelentés vagy a 61. cikk (1) be-

kezdésének b) pontja szerint benyújtott új bejelentés esetén a feltalálót

nem nevezték meg a 19. szabálynak megfelelõen, az Európai Szabadal-

mi Hivatal felhívja a bejelentõt, hogy nevezze meg a feltalálót a kitûzött

határidõn belül.
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II. Fejezet

EURÓPAI KUTATÁSI JELENTÉS

61. szabály

Az európai kutatási jelentés tartalma

(1) Az európai kutatási jelentésnek utalnia kell a jelentés elkészíté-
sének idõpontjában az Európai Szabadalmi Hivatal számára hozzáfér-
hetõ olyan iratokra, amelyek figyelembe vehetõk annak eldöntésénél,
hogy az európai szabadalmi bejelentés tárgyát képezõ találmány új-e,
illetve feltalálói tevékenységen alapul-e.

(2) Az iratokra azokkal a szabadalmi igénypontokkal összefüggés-
ben kell utalni, amelyekre azok vonatkoznak. Ha ennek helye van, azo-
nosítani kell az utalásban említett iratok érintett részeit.

(3) Az európai kutatási jelentésben meg kell különböztetni azokat
az iratokat, amelyeket az igényelt elsõbbség napját megelõzõen, az el-
sõbbség napja és a bejelentés napja között, illetve a bejelentési napon
vagy azt követõen tettek közzé.

(4) Azokat az iratokat, amelyek az európai szabadalmi bejelentés
bejelentési napja elõtt történt szóbeli ismertetésre, gyakorlatbavételre
vagy más módon bárki számára való hozzáférhetõvé válásra utalnak, az
európai kutatási jelentésben az irat közzététele napjának – ha van
ilyen – és a nem írásban történt hozzáférhetõvé válás napjának megjelö-
lésével együtt kell megemlíteni.

(5) Az európai kutatási jelentést az eljárás nyelvén kell elkészíteni.
(6) Az európai kutatási jelentésnek tartalmaznia kell az európai

szabadalmi bejelentés tárgyának osztályozását a nemzetközi osztályo-
zásnak megfelelõen.

62. szabály

Kiterjesztett európai kutatási jelentés

(1) Az európai kutatási jelentéshez véleményt kell csatolni arról,
hogy a bejelentés és az annak tárgyát képezõ találmány kielégítheti-e
ennek az Egyezménynek a követelményeit, kivéve, ha a 71. szabály (1)
vagy (3) bekezdése szerint felhívás bocsátható ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vélemény nem tehetõ közzé a kutatási
jelentéssel együtt.

63. szabály

Nem teljes kutatás

Ha az Európai Szabadalmi Hivatal úgy ítéli meg, hogy az európai
szabadalmi bejelentés olyan mértékben nem felel meg az Egyezmény
rendelkezéseinek, hogy az igényelt találmány egésze vannak egy része
alapján a technika állásával kapcsolatban nem végezhetõ érdemleges
kutatás, ilyen értelmû, indokolással ellátott nyilatkozatot ad ki, vagy
– ha ez a gyakorlatban kivitelezhetõ – részleges európai kutatási jelen-
tést készít. Ezt a nyilatkozatot és az említett részleges jelentést a további
eljárás során európai kutatási jelentésnek kell tekinteni.

64. szabály

Európai kutatási jelentés a találmány egységének
hiánya esetén

(1) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal úgy ítéli meg, hogy az euró-
pai szabadalmi bejelentés nem elégíti ki a találmány egységével kapcso-
latban elõírt követelményeket, részleges kutatási jelentést készít a beje-
lentés azon részei tekintetében, amelyek az igénypontokban elõször
említett találmányokra vagy a találmányok 82. cikk szerinti csoportjára

vonatkoznak. A Hivatal felhívja a bejelentõt, hogy ahhoz, hogy az euró-
pai kutatási jelentés a további találmányokra is kiterjedjen, minden
egyes további találmányra az általa kitûzött határidõn belül, amely nem
lehet két hétnél rövidebb és hat hónapnál hosszabb, további kutatási dí-
jat kell fizetni. Az európai kutatási jelentést a bejelentésnek azokra a
részeire kell elkészíteni, amelyek olyan találmányokra vonatkoznak,
amelyekre nézve a kutatási díjat megfizették.

(2) Az (1) bekezdés szerint megfizetett kutatási díjat vissza kell fi-
zetni, ha a bejelentõ az európai szabadalmi bejelentés érdemi vizsgálata
során ezt kéri, és a vizsgálati osztály megállapítja, hogy az (1) bekezdés
szerinti felhívás nem volt indokolt.

65. szabály

Az európai kutatási jelentés megküldése

Amint az európai kutatási jelentés elkészült, azt a bejelentõnek ha-
ladéktalanul meg kell küldeni az abban hivatkozott iratok másolataival
együtt.

66. szabály

A kivonat végleges tartalma

Az európai kutatási jelentés elkészítésével egyidejûleg az Európai
Szabadalmi Hivatal meghatározza a kivonat végleges tartalmát és azt a
kutatási jelentéssel együtt megküldi a bejelentõnek.

III. Fejezet

AZ EURÓPAI SZABADALMI BEJELENTÉS KÖZZÉTÉTELE

67. szabály

A közzététel technikai elõkészítése

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke határozza meg, hogy az
európai szabadalmi bejelentés közzétételére irányuló technikai elõké-
születeket mikor kell befejezettnek tekinteni.

(2) Az európai szabadalmi bejelentést nem teszik közzé, ha azt a
közzétételre irányuló technikai elõkészületek befejezése elõtt jogerõsen
elutasították, visszavonták, vagy azt visszavontnak kell tekinteni.

68. szabály

Az európai szabadalmi bejelentések és az európai
kutatási jelentések közzétételének formája

(1) Az európai szabadalmi bejelentés közzétételének az eredetileg
benyújtott leírást, igénypontokat és rajzokat, valamint a kivonatot kell
tartalmaznia, vagy – ha a bejelentés részét képezõ ezeket az iratokat
nem az Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelveinek egyikén nyúj-
tották be – fordítást az eljárás nyelvén, valamint mellékletként az euró-
pai kutatási jelentést, ha az a közzétételre irányuló technikai elõkészüle-
tek befejezése elõtt rendelkezésre áll. Ha a kutatási jelentés vagy a kivo-
nat közzététele nem a bejelentés közzétételével egyidejûleg történik, azt
külön kell közzétenni.

(2) A bejelentések közzétételének formáját és az abban feltünteten-
dõ adatok körét az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke határozza meg. E
szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha az európai kutatási jelentést
és a kivonatot külön teszik közzé.

(3) A közzétett európai szabadalmi bejelentésben fel kell tüntetni a
megjelölt Szerzõdõ Államokat.
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(4) Ha a szabadalmi igénypontokat nem nyújtották be a bejelentés
bejelentési napján, ezt a bejelentés közzétételekor fel kell tüntetni. Ha a
bejelentés közzétételére irányuló technikai elõkészületek befejezése
elõtt az igénypontokat a 137. szabály (2) bekezdése szerint módosítot-
ták, a közzététel során az eredetileg benyújtott szabadalmi igényponto-
kon kívül az új vagy a módosított szabadalmi igénypontokat is fel kell
tüntetni.

69. szabály

Értesítés a közzétételrõl

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal értesíti a bejelentõt arról a nap-
ról, amelyen az európai kutatási jelentés közzétételét az Európai Szaba-
dalmi Közlönyben meghirdetik, és az értesítésben utal a 70. szabály (1)
bekezdésének és a 94. cikk (2) bekezdésének rendelkezéseire.

(2) A bejelentõ az (1) bekezdés szerinti értesítés elmulasztására
nem hivatkozhat. Ha az értesítésben tévedésbõl a közzététel meghirde-
tésének napjánál késõbbi napot jelöltek meg, az érdemi vizsgálat iránti
kérelem benyújtásának határideje szempontjából ez a késõbbi nap az
irányadó, kivéve, ha a tévedés nyilvánvaló volt.

70. szabály

Érdemi vizsgálat iránti kérelem

(1) Az érdemi vizsgálat iránti kérelmet a bejelentõ az attól a naptól
számított hat hónapon belül nyújthatja be, amelyen az európai kutatási
jelentés közzétételét az Európai Szabadalmi Közlönyben meghirdetik.
A kérelem nem vonható vissza.

(2) Ha az érdemi vizsgálat iránti kérelmet azelõtt nyújtották be,
hogy az európai kutatási jelentést a bejelentõnek megküldték, az Euró-
pai Szabadalmi Hivatal felhívja a bejelentõt, hogy a kitûzött határidõn
belül nyilatkozzon arról: folytatni kívánja-e a bejelentési eljárást, to-
vábbá lehetõséget ad a bejelentõnek arra, hogy a kutatási jelentéssel
kapcsolatban nyilatkozzon és – adott esetben – módosítsa a leírást, az
igénypontokat és a rajzokat.

(3) Ha a bejelentõ kellõ idõben nem válaszol a (2) bekezdés szerinti
felhívásra, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

IV. Fejezet

A VIZSGÁLATI OSZTÁLY ÁLTAL VÉGZETT
ÉRDEMI VIZSGÁLAT

71. szabály

Érdemi vizsgálat

(1) A 94. cikk (3) bekezdése szerinti felhívásban a vizsgálati osz-
tály – ha ez alkalmazható – felhívja a bejelentõt arra, hogy a kitûzött ha-
táridõn belül pótolja a megállapított hiányokat, és módosítsa a leírást, az
igénypontokat és a rajzokat.

(2) A 94. cikk (3) bekezdése szerinti felhívást indokolással kell el-
látni, amely – ha ennek helye van – tartalmazza az európai szabadalom
megadását kizáró valamennyi okot.

(3) Az európai szabadalom megadása elõtt a vizsgálati osztály érte-
síti a bejelentõt a megadás alapjául szolgáló szövegrõl, és felhívja õt ar-
ra, hogy négy hónapon belül fizesse meg a megadási és kinyomtatási dí-
jat, továbbá nyújtsa be az igénypontok fordítását az Európai Szabadalmi
Hivatalnak az eljárás nyelvétõl eltérõ másik két hivatalos nyelvén. Ha a
bejelentõ e határidõn belül megfizeti a díjakat és benyújtja a fordítást,
azt úgy kell tekinteni, hogy a megadás alapjául szolgáló szöveggel
egyetért.

(4) Ha a bejelentõ a (3) bekezdésben elõírt határidõn belül a 137.
szabály (3) bekezdése alapján módosítást kezdeményez, vagy kéri a
139. szabály alapján a hibák kijavítását, az igénypontok módosítása
vagy kijavítása esetén be kell nyújtania a módosított vagy kijavított
igénypontok fordítását. Ha a bejelentõ e határidõn belül megfizeti a dí-
jakat és benyújtja a fordítást, azt úgy kell tekinteni, hogy a szabadalom-
nak a módosított vagy kijavított szöveg szerinti megadásához hozzá-
járult.

(5) Ha a vizsgálati osztály a (4) bekezdés szerint kezdeményezett
bármely módosításhoz vagy kijavításhoz nem járul hozzá, a határozat-
hozatal elõtt lehetõséget ad a bejelentõnek, hogy a kitûzött határidõn be-
lül benyújtsa észrevételeit és a vizsgálati osztály által szükségesnek vélt
módosításokat, valamint – ha az igénypontokat módosították – a módo-
sított igénypontok fordítását. Ha a bejelentõ benyújtja a módosításokat,
azt úgy kell tekinteni, hogy a szabadalomnak a módosított szöveg sze-
rinti megadásához hozzájárult. Ha az európai szabadalmi bejelentést el-
utasítják, visszavonják, vagy azt visszavontnak kell tekinteni, a meg-
adási és kinyomtatási díjat, továbbá a (6) bekezdés alapján az igény-
pontok után befizetett díjat vissza kell fizetni.

(6) Ha az európai szabadalmi bejelentésnek a megadás alapjául
szolgáló szövege tíznél több igénypontot tartalmaz, a vizsgálati osztály
felhívja a bejelentõt, hogy a (3) bekezdésben és adott esetben az (5) be-
kezdésben elõírt határidõn belül az igénypontdíjakat minden további
szabadalmi igénypont után fizesse meg, kivéve, ha azokat a 45. vagy a
162. szabály alapján már megfizették.

(7) Ha a megadási és kinyomtatási díjat vagy az igénypontdíjat
nem fizetik meg kellõ idõben, vagy a fordítást nem nyújtják be kellõ
idõben, az európai szabadalmi bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

(8) Ha a megjelölési díjak a (3) bekezdés szerinti felhívást követõ-
en válnak esedékessé, az európai szabadalom megadásáról szóló értesí-
tés csak a megjelölési díjak megfizetését követõen tehetõ közzé. A
bejelentõt errõl értesíteni kell.

(9) Ha a fenntartási díj a (3) bekezdés szerinti felhívást követõen és
az európai szabadalom megadásáról szóló értesítés lehetséges legkoráb-
bi meghirdetése elõtt válik esedékessé, az értesítés csak akkor tehetõ
közzé, ha a fenntartási díjat megfizették. A bejelentõt errõl értesíteni
kell.

(10) A (3) bekezdés szerinti felhívásban fel kell tüntetni azokat a
megjelölt Szerzõdõ Államokat, amelyek a 65. cikk (1) bekezdése alap-
ján fordítás benyújtását írják elõ.

(11) Az európai szabadalmat megadó határozatban meg kell jelölni
az európai szabadalmi bejelentésnek azt a szövegét, amely a határozat
alapjául szolgál.

72. szabály

Az európai szabadalom megadása
különbözõ bejelentõk számára

Ha különbözõ Szerzõdõ Államokra vonatkozóan bejelentõként kü-
lönbözõ személyeket jegyeztek be az európai szabadalmi nyilvántartás-
ba, az Európai Szabadalmi Hivatal az európai szabadalmat az érintett
Szerzõdõ Államokra nézve ennek megfelelõen adja meg.

V. Fejezet

AZ EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGE

73. szabály

A szabadalom szövegének tartalma és formája

(1) Az európai szabadalom szövege a leírást, az igénypontokat és a
rajzokat tartalmazza. A szabadalom szövegében meg kell jelölni a fel-
szólalás elõterjesztésére nyitva álló határidõt is.
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(2) A szabadalom szövege közzétételének formáját és az abban fel-
tüntetendõ adatok körét az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke határoz-
za meg.

(3) A szabadalom szövegében fel kell tüntetni a megjelölt Szerzõ-
dõ Államokat.

74. szabály

Európai szabadalmi okirat

Az európai szabadalom szövegének közzétételét követõen az Eu-
rópai Szabadalmi Hivatal a szabadalmas számára európai szabadalmi
okiratot állít ki. Az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke határozza meg
az okirat tartalmát, alakját és az okirat közléséhez használt eszközt, va-
lamint azokat a körülményeket, amelyek esetén igazgatási díj megfize-
tésének van helye.

ÖTÖDIK RÉSZ

VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK AZ EGYEZMÉNY
ÖTÖDIK RÉSZÉHEZ

I. Fejezet

FELSZÓLALÁSI ELJÁRÁS

75. szabály

Lemondás a szabadalomról vagy az oltalom megszûnése

Felszólalás akkor is benyújtható, ha az európai szabadalomról va-
lamennyi megjelölt Szerzõdõ Állam tekintetében lemondtak, vagy ha
az oltalom valamennyi megjelölt Szerzõdõ Államban megszûnt.

76. szabály

A felszólalás formája és tartalma

(1) A felszólalást indokolással ellátott írásbeli nyilatkozat formájá-
ban kell benyújtani.

(2) A felszólalásnak tartalmaznia kell
a) a felszólaló adatait a 41. szabály (2) bekezdésének c) pontjával

összhangban;
b) annak az európai szabadalomnak a lajstromszámát, amely ellen

a felszólalást benyújtják, továbbá e szabadalom jogosultjának nevét és a
találmány címét;

c) nyilatkozatot arról, hogy a felszólalás az európai szabadalom
mely részére vonatkozik, továbbá, hogy melyek a felszólalás alapjául
szolgáló okok, valamint az azokat alátámasztó tények és bizonyítékok;

d) a képviselõ adatait a 41. szabály (2) bekezdésének d) pontjával
összhangban, ha a felszólalást benyújtó személy képviselõt bíz meg.

(3) A felszólalásra a Végrehajtási Szabályzat harmadik részének
rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.

77. szabály

A nem elfogadható felszólalás elutasítása

(1) Ha a felszólalási osztály megállapítja, hogy a felszólalás nem
felel meg a 99. cikk (1) bekezdésében vagy a 76. szabály (2) bekezdésé-
nek c) pontjában foglalt elõírásoknak, vagy az nem azonosítja megfele-
lõen azt az európai szabadalmat, amely ellen felszólalást nyújtanak be, a
felszólalást mint nem elfogadhatót elutasítja, kivéve, ha a hiányt a
felszólalási határidõ lejárta elõtt pótolják.

(2) Ha a felszólalási osztály megállapítja, hogy a felszólalás nem
felel meg az (1) bekezdésben említetteken kívüli valamely egyéb elõ-
írásnak, errõl értesíti a felszólalót, és felhívja õt a feltárt hiányoknak a
kitûzött határidõn belül történõ pótlására. Ha a hiányokat kellõ idõben
nem pótolják, a felszólalási osztály a felszólalást mint nem elfogadhatót
elutasítja.

(3) A nem elfogadható felszólalást elutasító határozatot a felszóla-
lás másolatával együtt meg kell küldeni a szabadalmasnak.

78. szabály

Eljárás a szabadalomra nem jogosult szabadalmas esetén

(1) Ha harmadik személy a felszólalási eljárás során vagy a felszó-
lalásra nyitva álló határidõn belül igazolja, hogy az európai szabadalom
jogosultjával szemben eljárást indított a 61. cikk (1) bekezdése szerinti
határozat iránt, a felszólalási eljárást fel kell függeszteni, kivéve, ha a
harmadik személy írásban közli az Európai Szabadalmi Hivatallal,
hogy az eljárás folytatásához hozzájárul. A hozzájárulás nem vonható
vissza. Az eljárást azonban nem lehet felfüggeszteni mindaddig, amíg a
felszólalási osztály meg nem állapítja, hogy a felszólalás elfogadható. A
14. szabály (2)–(4) bekezdéseit megfelelõen alkalmazni kell.

(2) Ha harmadik személy – a 99. cikk (4) bekezdésével összhang-
ban – egy vagy több Szerzõdõ Állam tekintetében - a korábbi jogosult
helyébe lépett, a szabadalomnak a felszólalási eljárás alapján fenntartott
szövege ezen állam vagy államok tekintetében eltérõ igénypontokat, le-
írást és rajzokat tartalmazhat, mint a többi Szerzõdõ Állam tekinte-
tében.

79. szabály

A felszólalás elbírálásának elõkészítése

(1) A felszólalási osztály értesíti a szabadalmast a felszólalásról, és
lehetõséget ad arra, hogy a kitûzött határidõn belül nyújtsa be észrevéte-
leit, továbbá, hogy adott esetben módosítsa a leírást, az igénypontokat
és a rajzokat.

(2) Több felszólalás benyújtása esetén a felszólalási osztály az (1)
bekezdésben említett értesítéssel egyidejûleg a felszólalásokat megkül-
di a többi felszólalónak is.

(3) A felszólalási osztály közli a többi érdekelt féllel a szabadalmas
észrevételeit és szükség esetén a módosításokat, továbbá – ha ezt cél-
szerûnek tartja – felhívja õket, hogy a kitûzött határidõn belül ezekre
nézve nyilatkozzanak.

(4) A 105. cikk szerinti beavatkozás esetén a felszólalási osztály el-
tekinthet az (1)–(3) bekezdések alkalmazásától.

80. szabály

Az európai szabadalom módosítása

A 138. szabály sérelme nélkül a leírás, a szabadalmi igénypontok
és a rajzok módosíthatók, ha a módosítások a 100. cikkben meghatáro-
zott felszólalási okokon alapulnak, még akkor is, ha a felszólaló ezekre
az okokra nem hivatkozott.

81. szabály

A felszólalás elbírálása

(1) A felszólalási osztály megvizsgálja azokat a felszólalási oko-
kat, amelyekre a felszólaló a 76. szabály (2) bekezdésének c) pontja sze-
rinti nyilatkozatában hivatkozott. Azokat a felszólalási okokat, ame-
lyekre a felszólaló nem hivatkozott, a felszólalási osztály hivatalból
vizsgálhatja, ha azok az európai szabadalom fenntartását kizárnák.
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(2) A 101. cikk (1) bekezdésének második mondata szerinti vala-
mennyi felhívást és az azokra tett valamennyi nyilatkozatot meg kell
küldeni a feleknek. Ha a felszólalási osztály célszerûnek tartja, felhívja
a feleket, hogy a kitûzött határidõn belül nyilatkozzanak.

(3) Az európai szabadalom jogosultjának a 101. cikk (1) bekezdé-
sének második mondata alapján hozzá intézett felhívásban – ha ez szük-
séges – lehetõséget kell adni arra, hogy ha ez alkalmazható, módosítsa a
leírást, az igénypontokat és a rajzokat. A felhívást szükség esetén indo-
kolással kell ellátni, amelynek tartalmaznia kell az európai szabadalom
fenntartását kizáró okokat.

82. szabály

Az európai szabadalom módosítással történõ fenntartása

(1) Ha a felszólalási osztály az európai szabadalom módosítással
történõ fenntartásáról határoz, a határozat meghozatala elõtt értesíti a
feleket a szabadalom fenntartásának alapjául szolgáló szövegrõl, és fel-
hívja õket arra, hogy ha a szöveggel nem értenek egyet, két hónapon
belül tegyék meg észrevételeiket.

(2) Ha valamelyik fél a felszólalási osztály által közölt szöveggel
nem ért egyet, a felszólalás elbírálását folytatni lehet. Ellenkezõ esetben
az (1) bekezdésben említett határidõ lejártát követõen a felszólalási osz-
tály felhívja a szabadalmast, hogy három hónapon belül fizesse meg az
elõírt díjat, és nyújtsa be az Európai Szabadalmi Hivatalnak az eljárás
nyelvétõl eltérõ két hivatalos nyelvén a módosított szabadalmi igény-
pontok fordítását. A felhívásban fel kell tüntetni azokat a megjelölt
Szerzõdõ Államokat, amelyek a 65. cikk (1) bekezdése alapján fordítás
benyújtását írják elõ.

(3) Ha a (2) bekezdésben elõírtakat kellõ idõben nem teljesítik,
azok a határidõ elmulasztására vonatkozó felhívás kézbesítésétõl szá-
mított két hónapon belül joghatályosan teljesíthetõk, ha e határidõn be-
lül megfizetik a pótdíjat. Ellenkezõ esetben a szabadalmat meg kell
vonni.

(4) Az európai szabadalom módosítással történõ fenntartására vo-
natkozó határozatban meg kell jelölni a szabadalom fenntartásának
alapjául szolgáló szöveget.

83. szabály

Iratok bekérése

A felszólalási eljárásban félként részt vevõ személyek által hivat-
kozott iratokat a felszólalással vagy az írásos nyilatkozatokkal együtt
kell benyújtani. Ha az iratokat nem csatolták, illetve az Európai Szaba-
dalmi Hivatal felhívására sem pótolták kellõ idõben, az Európai Szaba-
dalmi Hivatal figyelmen kívül hagyhatja az azokon alapuló érveket.

84. szabály

A felszólalási eljárás hivatalból való folytatása

(1) Ha az európai szabadalomról valamennyi megjelölt Szerzõdõ
Állam tekintetében lemondtak, illetve az oltalom valamennyi megjelölt
Szerzõdõ Államban megszûnt, a felszólalási eljárás a felszólaló kérel-
mére folytatható; a kérelmet az Európai Szabadalmi Hivatalnak a le-
mondásról vagy a megszûnésrõl szóló értesítésétõl számított két hóna-
pon belül kell benyújtani.

(2) A felszólaló halála vagy cselekvõképességének elvesztése ese-
tén a felszólalási eljárást az Európai Szabadalmi Hivatal hivatalból, az
örökösök vagy a törvényes képviselõk részvétele nélkül is folytathatja.
Az eljárás akkor is folytatható, ha a felszólalást visszavonták.

85. szabály

Az európai szabadalom átruházása

A 22. szabályt az európai szabadalomnak a felszólalásra nyitva álló
határidõn belül vagy a felszólalási eljárás során történõ átruházására
alkalmazni kell.

86. szabály

A felszólalási eljárás során benyújtott iratok

A Végrehajtási Szabályzat harmadik részének rendelkezéseit a fel-
szólalási eljárás során benyújtott iratokra megfelelõen alkalmazni kell.

87. szabály

Az európai szabadalom új szövegének tartalma és formája

Az európai szabadalom új szövege a módosított leírást, igénypon-
tokat és rajzokat tartalmazza. A 73. szabály (2) és (3) bekezdését, vala-
mint a 74. szabályt alkalmazni kell.

88. szabály

Költségek

(1) A költségek viselésérõl a felszólalás tárgyában hozott határo-
zatban kell rendelkezni. A költségek megállapításakor csak azok a költ-
ségek vehetõk figyelembe, amelyek az érintett jogok megfelelõ védel-
méhez szükségesek voltak. A költségekhez tartozik a felek képvise-
lõinek díjazása is.

(2) A felszólalási osztály kérelemre megállapítja a fizetendõ költ-
ségek összegét az azok viselésérõl szóló jogerõs határozat alapján. A
kérelemhez csatolni kell a költségek jegyzékét és az azokat alátámasztó
bizonyítékokat is. A költségek megállapításához elegendõ, ha azokat
valószínûsítik.

(3) A felszólalási osztály által meghozandó határozat iránti kérel-
met a (2) bekezdés szerinti költség-megállapítás kézbesítésétõl számí-
tott egy hónapon belül lehet benyújtani. A kérelmet írásban kell benyúj-
tani, és abban meg kell jelölni az alapul szolgáló okokat. A kérelem nem
tekinthetõ benyújtottnak mindaddig, amíg az elõírt díjat nem fizetik
meg.

(4) A felszólalási osztály a (3) bekezdés szerinti kérelemrõl szóbeli
tárgyalás nélkül határoz.

89. szabály

Beavatkozás a vélelmezett szabadalombitorló részérõl

(1) A beavatkozást a 105. cikkben említett eljárás megindításának
napjától számított három hónapon belül kell benyújtani.

(2) A beavatkozást indokolással ellátott írásbeli nyilatkozat formá-
jában kell benyújtani. A 76. és a 77. szabályt megfelelõen alkalmazni
kell. A beavatkozás nem tekinthetõ benyújtottnak mindaddig, amíg a
felszólalás díját nem fizetik meg.
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II. Fejezet

KORLÁTOZÁSI, ILLETVE MEGVONÁSI ELJÁRÁS

90. szabály

Az eljárás tárgya

A 105a. cikk szerinti korlátozási, illetve megvonási eljárás tárgya
az európai szabadalom megadott vagy az Európai Szabadalmi Hivatal
elõtti felszólalási vagy korlátozási eljárásban módosított változata.

91. szabály

Hatáskör

Az európai szabadalom 105a. cikk szerinti korlátozása, illetve
megvonása iránti kérelem tárgyában a vizsgálati osztály hoz határoza-
tot. A 18. cikk (2) bekezdésének rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni
kell.

92. szabály

A kérelemre vonatkozó követelmények

(1) Az európai szabadalom korlátozása, illetve megvonása iránti
kérelmet írásban kell benyújtani. A korlátozási, illetve megvonási eljá-
rásban benyújtott iratokra a Végrehajtási Szabályzat harmadik részének
rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) az európai szabadalom kérelmet benyújtó jogosultjának (kérel-

mezõ) adatait a 41. szabály (2) bekezdésének c) pontja szerint, továbbá
azoknak a Szerzõdõ Államoknak a feltüntetését, amelyekre nézve a
kérelmezõ a szabadalmas;

b) annak a szabadalomnak a lajstromszámát, amelynek a korlátozá-
sát vagy megvonását kérik, és azoknak a Szerzõdõ Államoknak a fel-
tüntetését, amelyekben a szabadalom hatályos;

c) adott esetben a szabadalmasok nevét és címét azon Szerzõdõ Ál-
lamok tekintetében, amelyekre nézve a kérelmezõ nem szabadalmas,
valamint igazolást arról, hogy a kérelmezõ jogosult az eljárásban a
nevükben eljárni;

d) a módosított igénypontok teljes szövegét és adott esetben a mó-
dosított leírást és rajzokat, ha a szabadalom korlátozását kérik;

e) a 41. szabály (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott ada-
tokat, ha a kérelmezõ képviselõt bíz meg.

93. szabály

A felszólalási eljárás elsõbbsége

(1) A korlátozás, illetve a megvonás iránti kérelmet be nem nyúj-
tottnak kell tekinteni, ha a kérelem benyújtásának idõpontjában a szaba-
dalommal kapcsolatban felszólalási eljárás van folyamatban.

(2) Ha az európai szabadalom elleni felszólalás benyújtásának idõ-
pontjában e szabadalom tekintetében korlátozási eljárás van folyamat-
ban, a vizsgálati osztály befejezi a korlátozási eljárást és elrendeli a kor-
látozás díjának visszafizetését. A visszafizetést a 95. szabály (3) bekez-
désének elsõ mondatában említett díj tekintetében is el kell rendelni, ha
a kérelmezõ ezt a díjat már megfizette.

94. szabály

A nem elfogadható kérelem elutasítása

Ha a vizsgálati osztály megállapítja, hogy a korlátozás, illetve a
megvonás iránti kérelem nem felel meg a 92. szabályban foglalt rendel-
kezéseknek, felhívja a kérelmezõt, hogy a feltárt hiányokat a kitûzött
határidõn belül pótolja. Ha a hiányokat kellõ idõben nem pótolják, a
vizsgálati osztály a kérelmet mint nem elfogadhatót elutasítja.

95. szabály

Határozat a kérelemrõl

(1) Ha a megvonás iránti kérelem elfogadható, a vizsgálati osztály
megvonja a szabadalmat, és errõl értesíti a kérelmezõt.

(2) Ha a korlátozás iránti kérelem elfogadható, a vizsgálati osztály
megvizsgálja, hogy a módosított igénypontok az igénypontok megadott
vagy a felszólalási, illetve a korlátozási eljárásban módosított változatá-
hoz képest korlátozást jelentenek-e, és hogy megfelelnek-e a 84. cikk-
ben és a 123. cikk (2) és (3) bekezdésében elõírtaknak. Ha a kérelem
nem felel meg ezeknek a követelményeknek, a vizsgálati osztály egy al-
kalommal lehetõséget ad a kérelmezõnek arra, hogy pótolja a megálla-
pított hiányokat és módosítsa az igénypontokat és adott esetben a leírást
és a rajzokat a kitûzött határidõn belül.

(3) Ha a korlátozás iránti kérelem a (2) bekezdés értelmében meg-
alapozott, a vizsgálati osztály errõl értesíti a kérelmezõt, és felhívja õt
arra, hogy három hónapon belül fizesse meg az elõírt díjat és nyújtsa be
a módosított igénypontok fordítását az Európai Szabadalmi Hivatalnak
az eljárás nyelvétõl eltérõ hivatalos nyelvein; a 82. szabály (3) bekezdé-
sének elsõ mondatát megfelelõen alkalmazni kell. Ha a kérelmezõ az
elõírtakat kellõ idõben teljesíti, a vizsgálati osztály korlátozza a szaba-
dalmat.

(4) Ha a kérelmezõ a (2) bekezdés szerinti felhívásra nem válaszol
kellõ idõben, ha a korlátozás iránti kérelem nem alapos, vagy ha a kérel-
mezõ elmulasztja a (3) bekezdésben elõírtak kellõ idõben történõ telje-
sítését, a vizsgálati osztály a kérelmet elutasítja.

96. szabály

A módosított európai szabadalom szövegének tartalma
és formája

A módosított európai szabadalom szövege a módosított leírást,
igénypontokat és rajzokat tartalmazza. A 73. szabály (2) és (3) bekezdé-
sét és a 74. szabály megfelelõen alkalmazni kell.

HATODIK RÉSZ

VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK AZ EGYEZMÉNY
HATODIK RÉSZÉHEZ

I. Fejezet

FELLEBBEZÉSI ELJÁRÁS

97. szabály

Fellebbezés a költségek viselése és azok összegének
megállapítása ellen

(1) A fellebbezés tárgya nem lehet kizárólag a felszólalási eljárás
költségeinek viselése.
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(2) A felszólalási eljárás költségeinek összegét megállapító határo-
zat ellen fellebbezésnek csak akkor van helye, ha a megállapított összeg
a fellebbezés díjának összegét meghaladja.

98. szabály

Lemondás a szabadalomról, illetve az oltalom megszûnése

A felszólalási osztály határozata ellen fellebbezésnek akkor is he-
lye van, ha az európai szabadalomról valamennyi megjelölt Szerzõdõ
Állam tekintetében lemondtak, vagy ha az oltalom valamennyi megje-
lölt Szerzõdõ Államban megszûnt.

99. szabály

A fellebbezés tartalma és az annak alapjául szolgáló
okokat megjelölõ nyilatkozat

(1) A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a kérelmezõ nevét és címét a 41. szabály (2) bekezdésének c)

pontjával összhangban;
b) a megtámadott határozat megjelölését; és
c) a fellebbezés tárgyát meghatározó kérelmet.
(2) A fellebbezés alapjául szolgáló okokat megjelölõ nyilatkozat-

ban a kérelmezõnek fel kell tüntetnie a megtámadott határozat hatályon
kívül helyezésének indokait, illetve a határozat kívánt módosításának
terjedelmét, valamint a fellebbezést alátámasztó tényeket és bizonyí-
tékokat.

(3) A fellebbezésre, az annak alapjául szolgáló okokat megjelölõ
nyilatkozatra és a fellebbezési eljárásban benyújtott iratokra a Végre-
hajtási Szabályzat harmadik részének rendelkezéseit megfelelõen alkal-
mazni kell.

100. szabály

A fellebbezés elbírálása

(1) Eltérõ rendelkezés hiányában a fellebbezési eljárásban alkal-
mazni kell annak a szervezeti egységnek az eljárására vonatkozó elõírá-
sokat, amely a fellebbezéssel megtámadott határozatot hozta.

(2) A fellebbezés vizsgálata során a fellebbezési tanács – ahány-
szor csak szükséges – felhívja a feleket, hogy a kitûzött határidõn belül
nyújtsák be a fellebbezési tanács felhívásával vagy az ellenérdekû fél
észrevételeivel kapcsolatos észrevételeiket.

(3) Ha a bejelentõ a (2) bekezdés szerinti felhívásra kellõ idõben
nem válaszol, az európai szabadalmi bejelentést visszavontnak kell te-
kinteni, kivéve, ha a fellebbezéssel megtámadott határozatot a Jogi
Osztály hozta.

101. szabály

A nem elfogadható fellebbezés elutasítása

(1) Ha a fellebbezés nem felel meg a 106–108. cikkekben, a 97.
szabályban, a 99. szabály (1) bekezdése b) vagy c) pontjában, vagy (2)
bekezdésében foglaltaknak, a fellebbezési tanács azt mint nem elfogad-
ható fellebbezést elutasítja, kivéve, ha a hiányokat a 108. cikkben elõírt
határidõn belül pótolják.

(2) Ha a fellebbezési tanács megállapítja, hogy a fellebbezés nem
felel meg a 99. szabály (1) bekezdése a) pontjának, errõl értesíti a kérel-
mezõt, és felhívja õt arra, hogy a feltárt hiányokat a kitûzött határidõn
belül pótolja. Ha a hiányokat kellõ idõben nem pótolják, a fellebbezési
tanács a fellebbezést mint nem elfogadhatót elutasítja.

102. szabály

A fellebbezési tanács határozatának formája

A határozatot a fellebbezési tanács elnökének és a fellebbezési ta-
nács irodája adott ügyért felelõs alkalmazottjának aláírásukkal vagy
bármely más megfelelõ módon hitelesíteniük kell. A határozatnak
tartalmaznia kell

a) annak megjelölését, hogy a határozatot a fellebbezési tanács
hozta;

b) a határozathozatal napját;
c) a fellebbezési tanács elnökének és a határozat meghozatalában

részt vevõ többi tanácstagnak a nevét;
d) a felek és képviselõik nevét;
e) a felek kérelmeit;
f) a tényállás ismertetését;
g) az indokolást;
h) a fellebbezési tanács döntését, amely adott esetben a költségek

viselését is tartalmazza.

103. szabály

A fellebbezés díjának visszafizetése

(1) A fellebbezés díját abban az esetben lehet visszafizetni, ha
a) a fellebbezésnek saját hatáskörben eleget tettek, vagy a fellebbe-

zési tanács a fellebbezést alaposnak találta, és a visszafizetés – lényeges
eljárási hibára tekintettel – méltányos, vagy

b) a fellebbezést visszavonják az alapjául szolgáló okokat megjelö-
lõ nyilatkozat benyújtása és a nyilatkozat benyújtására nyitva álló
határidõ lejárata elõtt.

(2) Ha a fellebbezésnek saját hatáskörben tettek eleget, a visszaté-
rítést a megtámadott határozatot hozó szervezeti egység rendeli el, ha a
visszafizetést lényeges eljárási hibára tekintettel méltányosnak ítéli.
Egyéb esetekben a visszafizetésrõl a fellebbezési tanács határoz.

II. Fejezet

A BÕVÍTETT FELLEBBEZÉSI TANÁCS ÁLTALI
FELÜLVIZSGÁLATRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

104. szabály

További lényeges eljárási hibák

A 112a. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti lényeges eljárási
hiba bekövetkezése állapítható meg, ha a fellebbezési tanács

a) a 116. cikk megsértésével elmulasztotta a kérelmezõ által kért
szóbeli eljárás megtartását; vagy

b) anélkül hozott határozatot a fellebbezésrõl, hogy valamely, a ha-
tározattal kapcsolatos kérelem tárgyában döntött volna.

105. szabály

Bûncselekmények

A 112a. cikk (2) bekezdésének e) pontjára felülvizsgálatra irányuló
kérelem alapítható, ha a hatáskörrel rendelkezõ és illetékes bíróság
vagy hatóság jogerõsen megállapította, hogy bûncselekményt követtek
el; büntetõ ítélet nem szükséges.
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106. szabály

Kifogás emelésének kötelezettsége

A 112a. cikk (2) bekezdésének a)–d) pontjai alapján benyújtott ké-
relem csak akkor fogadható el, ha a fellebbezési eljárás során az eljárási
hiba ellen kifogást emeltek és azt a fellebbezési tanács elutasította, kivé-
ve, ha a kifogást nem lehetett megtenni a fellebbezési eljárás során.

107. szabály

A felülvizsgálatra irányuló kérelem tartalma

(1) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmezõ nevét és címét a 41. szabály (2) bekezdésének c)

pontjával összhangban;
b) a felülvizsgálandó határozat megjelölését.
(2) A kérelemben fel kell tüntetni a fellebbezési tanács határozata

hatályon kívül helyezésének indokait, valamint a kérelmet alátámasztó
tényeket és bizonyítékokat.

(3) A felülvizsgálatra irányuló kérelemre és az eljárásban benyúj-
tott iratokra a Végrehajtási Szabályzat harmadik részének rendelkezé-
seit megfelelõen alkalmazni kell.

108. szabály

A kérelem elbírálása

(1) Ha a kérelem nem felel meg a 112a. cikk (1), (2) vagy (4) be-
kezdésében, a 106. szabályban, vagy a 107. szabály (1) bekezdése b)
pontjában vagy (2) bekezdésében foglaltaknak, a Bõvített Fellebbezési
Tanács azt mint nem elfogadható kérelmet elutasítja, kivéve, ha a hiá-
nyokat a 112a. cikk (4) bekezdésében elõírt határidõn belül pótolják.

(2) Ha a Bõvített Fellebbezési Tanács megállapítja, hogy a kérelem
nem felel meg a 107. szabály (1) bekezdése a) pontjának, errõl értesíti a
kérelmezõt, és felhívja õt arra, hogy a feltárt hiányokat a kitûzött határ-
idõn belül pótolja. Ha a hiányokat kellõ idõben nem pótolják, a Bõvített
Fellebbezési Tanács a kérelmet mint nem elfogadhatót elutasítja.

(3) Ha a kérelem megalapozott, a Bõvített Fellebbezési Tanács ha-
tályon kívül helyezi a fellebbezési tanács határozatát, és új eljárásra uta-
sítja a 12. szabály (4) bekezdése szerint eljáró fellebbezési tanácsot. A
Bõvített Fellebbezési Tanács elrendelheti, hogy a hatályon kívül helye-
zett határozat meghozatalában részt vett tanácstagok helyett más tagok
járjanak el.

109. szabály

Eljárás felülvizsgálatra irányuló kérelem esetében

(1) A 112a. cikk szerinti eljárásokban eltérõ rendelkezés hiányában
a fellebbezési tanácsok elõtti eljárásra vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni. A 115. szabály (1) bekezdésének második mondata, a 118.
szabály (2) bekezdésének elsõ mondata és a 132. szabály (2) bekezdése
nem alkalmazható. A Bõvített Fellebbezési Tanács a 4. szabály (1)
bekezdése elsõ mondatától eltérõ határidõt is meghatározhat.

(2) A Bõvített Fellebbezési Tanács, amely
a) két jogi és egy mûszaki végzettségû tagból áll, valamennyi felül-

vizsgálatra irányuló kérelmet megvizsgálja, és elutasítja azokat, ame-
lyek nyilvánvalóan megalapozatlanok vagy nem elfogadhatók; az ilyen
határozathoz egyhangúság szükséges;

b) négy jogi és egy mûszaki végzettségû tagból áll, határoz az a)
pont szerint el nem utasított kérelmekrõl.

(3) A (2) bekezdés a) pontjának megfelelõ összetételû Bõvített Fel-
lebbezési Tanács más felek bevonása nélkül, a kérelem alapján hoz
határozatot.

110. szabály

A felülvizsgálatra irányuló kérelem díjának visszafizetése

A Bõvített Fellebbezési Tanács elrendeli a felülvizsgálatra irányu-
ló kérelem díjának visszafizetését, ha új eljárás indul a fellebbezési
tanács elõtt.

HETEDIK RÉSZ

VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK AZ EGYEZMÉNY
HETEDIK RÉSZÉHEZ

I. Fejezet

AZ EURÓPAI SZABADALMI HIVATAL HATÁROZATAI
ÉS KÖZLÉSEI

111. szabály

A határozatok formája

(1) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal elõtt szóbeli eljárás folyik, a
határozatok szóban kihirdethetõk. Ezt követõen az írásba foglalt határo-
zatot a feleknek meg kell küldeni.

(2) Az Európai Szabadalmi Hivatal fellebbezéssel megtámadható
határozatait indokolással kell ellátni, azoknak tartalmazniuk kell a fel-
lebbezés lehetõségérõl való tájékoztatást, és fel kell hívniuk a felek fi-
gyelmét a 106–108. cikkek rendelkezéseire, amelyek szövegét csatolni
kell. A felek a jogorvoslatról való tájékoztatás elmulasztására nem
hivatkozhatnak.

112. szabály

Jogvesztés megállapítása

(1) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal megállapítja, hogy jogvesz-
tés következett be anélkül, hogy határozatot hoztak volna az európai
szabadalmi bejelentés elutasításáról vagy az európai szabadalom meg-
adásáról, megvonásáról vagy fenntartásáról, illetve bizonyítás felvéte-
lérõl, errõl értesíti az érintett felet.

(2) Ha az érintett fél megítélése szerint az Európai Szabadalmi Hi-
vatal megállapítása nem megalapozott, az (1) bekezdés szerinti értesí-
téstõl számított két hónapon belül kérheti, hogy az Európai Szabadalmi
Hivatal hozzon határozatot a kérdésben. Ilyen határozat meghozatalára
csak akkor kerül sor, ha az Európai Szabadalmi Hivatal álláspontja nem
egyezik a kérelmet benyújtó félével; ellenkezõ esetben az Európai
Szabadalmi Hivatal értesíti a határozat meghozatalát kérõ felet.

113. szabály

Aláírás, név, hivatalos pecsét

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal határozatait, idézéseit, értesíté-
seit és közléseit az ügyért felelõs alkalmazott nevével és aláírásával kell
ellátni.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti iratokat az alkalmazott számítógép-
pel készíti el, az aláírás hivatalos pecséttel helyettesíthetõ. Ha az irato-
kat számítógéppel automatikusan állítják elõ, az alkalmazott nevének
feltüntetése mellõzhetõ; ezt a szabályt az elõnyomott közlésekre és
értesítésekre is alkalmazni kell.
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II. Fejezet

HARMADIK FELEK ÉSZREVÉTELEI

114. szabály

Harmadik felek észrevételei

(1) Harmadik felek észrevételeit írásban kell benyújtani az Európai
Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelveinek egyikén, és meg kell jelölni az
alapul szolgáló okokat. A 3. szabály (3) bekezdését alkalmazni kell.

(2) Az észrevételt közölni kell a bejelentõvel vagy a szabadalmas-
sal, aki az észrevételre nyilatkozhat.

III. Fejezet

SZÓBELI ELJÁRÁS ÉS BIZONYÍTÁS

115. szabály

Idézés szóbeli eljárásra

(1) A feleket a 116. cikk szerinti szóbeli eljárásra meg kell idézni,
és az idézésben fel kell hívni figyelmüket e szabály (2) bekezdésére. Az
idézést legalább két hónappal korábban kell közölni, kivéve, ha a felek a
rövidebb idõközhöz hozzájárulnak.

(2) Ha a szóbeli eljárásra szabályszerûen megidézett fél az Európai
Szabadalmi Hivatal elõtt az idézésnek megfelelõen nem jelenik meg, az
eljárás nélküle is folytatható.

116. szabály

A szóbeli eljárás elõkészítése

(1) Az idézésben az Európai Szabadalmi Hivatal megjelöli azokat a
kérdéseket, amelyek megvitatását a határozat meghozatalához szüksé-
gesnek tartja. Ezzel egyidejûleg meghatározza azt a napot, ameddig a
szóbeli eljárás elõkészítéséhez szükséges írásbeli beadványok benyújt-
hatók. A 132. szabály nem alkalmazható. Az elõbb említett napot köve-
tõen elõterjesztett új tények és bizonyítékok figyelmen kívül hagyha-
tók, kivéve, ha azok az eljárás tárgyának megváltozására tekintettel
megengedhetõk.

(2) Ha a bejelentõvel vagy a szabadalmassal közölték a szabada-
lom megadását vagy fenntartását kizáró okokat, a bejelentõt, illetve a
szabadalmast fel lehet hívni az Egyezmény elõírásainak megfelelõ ira-
toknak az (1) bekezdés második mondatában megjelölt napig történõ
benyújtására. Az (1) bekezdés harmadik és negyedik mondatát megfele-
lõen alkalmazni kell.

117. szabály

Bizonyítást elrendelõ határozat

Ha az Európai Szabadalmi Hivatal a felek, tanúk vagy szakértõk
meghallgatását vagy szemle lefolytatását tartja szükségesnek, errõl ha-
tározatot hoz, amelyben megjelöli az alkalmazni kívánt bizonyítási esz-
közt, a bizonyítandó tényeket, továbbá a bizonyítás lefolytatásának nap-
ját, idejét és helyét. Ha a fél tanú vagy szakértõ meghallgatását kéri, az
Európai Szabadalmi Hivatal határozatában kitûzi azt a határidõt, amed-
dig a kérelmezõ félnek közölnie kell az érintett tanúk és szakértõk nevét
és címét.

118. szabály

Idézés az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti bizonyításra

(1) Az érintett feleknek, tanúknak vagy szakértõknek idézést kell
küldeni az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti bizonyításra.

(2) A megidézett féllel, tanúval és szakértõvel az idézést legalább
két hónappal korábban közölni kell, kivéve, ha a rövidebb idõközhöz
hozzájárulnak. Az idézésnek tartalmaznia kell

a) a 117. szabály szerinti határozat kivonatát, megjelölve az elren-
delt bizonyítás lefolytatásának napját, idejét, helyét és a tényeket, ame-
lyekkel kapcsolatban a feleket, a tanúkat és a szakértõket meg kell
hallgatni;

b) az eljárásban részt vevõ felek nevét, továbbá a tanúkat és a szak-
értõket a 122. szabály (2)–(4) bekezdései alapján megilletõ jogokat;

c) utalást arra, hogy a fél, a tanú vagy a szakértõ a lakóhelye szerin-
ti ország illetékes bírósága által történõ meghallgatását kérheti a 120.
szabálynak megfelelõen, továbbá felhívást arra vonatkozóan, hogy a ki-
tûzött határidõn belül tájékoztatnia kell az Európai Szabadalmi Hivatalt
arról, hogy készen áll-e az elõtte történõ megjelenésre.

119. szabály

A bizonyíték vizsgálata az Európai Szabadalmi Hivatal elõtt

(1) A vizsgálati osztály, a felszólalási osztály vagy a fellebbezési
tanács a felhozott bizonyítékok vizsgálatával megbízhatja egyik tagját is.

(2) A felet, a tanút vagy a szakértõt meghallgatása elõtt tájékoztatni
kell arról, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal megkeresheti az érintett
személy lakóhelye szerinti ország illetékes bíróságát, hogy ismét vegye
fel az érintett személy vallomását eskü alatt vagy ezzel azonos kötõ-
erõvel rendelkezõ módon.

(3) A felek a bizonyítás során jelen lehetnek, és a meghallgatott fe-
lekhez, tanúkhoz és szakértõkhöz kérdéseket intézhetnek.

120. szabály

Meghallgatás az illetékes nemzeti bíróság elõtt

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal elé idézett fél, tanú vagy szak-
értõ kérheti a Hivataltól annak engedélyezését, hogy õt a lakóhelye sze-
rinti ország illetékes bírósága hallgassa meg. Ilyen kérelem beérkezését
követõen, valamint, ha az idézésben kitûzött határidõn belül az idézésre
válasz nem érkezik, az Európai Szabadalmi Hivatal – a 131. cikk (2) be-
kezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban – megkeresheti az
illetékes bíróságot az érintett személy meghallgatása végett.

(2) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal elõtt a felet, a tanút vagy a
szakértõt meghallgatták, az Európai Szabadalmi Hivatal, ha célszerû-
nek tartja a nyilatkozat eskü alatti vagy ezzel azonos kötõerõvel járó
módon történõ felvételét, a 131. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelke-
zésekkel összhangban megkeresheti az érintett személy lakóhelye sze-
rinti ország illetékes bíróságát az érintett személynek az ilyen feltéte-
lekkel történõ újbóli meghallgatása végett.

(3) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal a bizonyítás lefolytatása vé-
gett az illetékes bíróságot megkeresi, kérheti a bizonyítás eskü alatt
vagy ezzel azonos kötõerõvel járó módon történõ felvételét, továbbá,
hogy az érintett szervezeti egység egyik tagja a meghallgatáson jelen le-
hessen és a félhez, a tanúhoz vagy a szakértõhöz kérdést intézhessen,
illetve hozzájuk kérdés feltételét indítványozhassa.
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121. szabály

Szakértõk megbízása

(1) Az általa megbízott szakértõ szakvéleményének formáját az
Európai Szabadalmi Hivatal határozza meg.

(2) A szakértõi megbízásnak tartalmaznia kell
a) a megbízás pontos leírását;
b) a szakvélemény elkészítésére megállapított határidõt;
c) az eljárásban részt vevõ felek nevét;
d) utalást azokra a jogokra, amelyek a szakértõt a 122. szabály

(2)–(4) bekezdései alapján megilletik.
(3) Az írásba foglalt szakvélemény másolatát a feleknek át kell

adni.
(4) A felek a szakértõk személyével kapcsolatban kifogást emel-

hetnek. A kifogás kérdésében az Európai Szabadalmi Hivatal érintett
egysége határoz.

122. szabály

A bizonyítás költségei

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal a bizonyítás lefolytatását elõ-
legnek a bizonyítást kérõ fél részérõl az Európai Szabadalmi Hivatalnál
történõ letétbe helyezésétõl teheti függõvé, amelynek összegét a
várható költségek alapján határozza meg.

(2) Az Európai Szabadalmi Hivatal által az elé idézett és az elõtte
megjelent tanúk és szakértõk utazásuk és tartózkodásuk költségeinek
megfelelõ megtérítésére jogosultak. E költségek fedezésére részükre
elõleg adható. Ezt azokra a személyekre is alkalmazni kell, akik idézés
nélkül jelennek meg az Európai Szabadalmi Hivatal elõtt, és akiket
tanúként vagy szakértõként hallgatnak meg.

(3) Azok a tanúk, akik a (2) bekezdés szerint költségtérítési
igénnyel léphetnek fel, keresetkiesésük megfelelõ megtérítésére, a
szakértõk pedig tevékenységük díjazására is jogosultak. E kifizetéseket
a tanúk és a szakértõk részére feladataik ellátását követõen kell telje-
síteni.

(4) A (2) és a (3) bekezdés alkalmazásának részletes szabályait az
Igazgatótanács állapítja meg. A (2) és a (3) bekezdés szerinti összegek
kifizetését az Európai Szabadalmi Hivatal teljesíti.

123. szabály

A bizonyítékok biztosítása

(1) Olyan tényekkel kapcsolatos bizonyíték biztosítása érdekében,
amelyek az Európai Szabadalmi Hivatalnak valamely európai szabadal-
mi bejelentésre vagy európai szabadalomra vonatkozó határozata szem-
pontjából jelentõsek lehetnek, és alappal feltételezhetõ, hogy a késõbbi-
ekben a bizonyítás lefolytatása nagyobb nehézséggel járna vagy akár le-
hetetlenné válna, az Európai Szabadalmi Hivatal kérelemre haladékta-
lanul bizonyítást folytathat le. A bizonyítás idõpontját a bejelentõvel
vagy a szabadalmassal kellõ idõben úgy kell közölni, hogy a bizonyítás
során jelen lehessen. A bejelentõ vagy a szabadalmas kérdéseket tehet
fel.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmezõ adatait a 41. szabály (2) bekezdése c) pontjával

összhangban;
b) az európai szabadalmi bejelentés vagy az európai szabadalom

kielégítõ azonosítását;
c) azoknak a tényeknek a felsorolását, amelyekkel kapcsolatban a

bizonyítást le kell folytatni;
d) a bizonyítási eszköz megnevezését;
e) annak az oknak a megnevezését, amely valószínûsíti, hogy a bi-

zonyítás lefolytatása a késõbbiekben nagyobb nehézséggel járna vagy
lehetetlenné válna.

(3) A kérelmet csak akkor lehet benyújtottnak tekinteni, ha az elõírt
díjat megfizették.

(4) A kérelem tárgyában a határozat meghozatala és a bizonyítás
lefolytatása az Európai Szabadalmi Hivatal azon szervezeti egységének
a hatáskörébe tartozik, amely a bizonyítandó tények által befolyásolt
határozatért felelõs. Az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti eljárásban le-
folytatott bizonyításra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell.

124. szabály

A szóbeli eljárásról és a bizonyítási eljárásról készült
jegyzõkönyv

(1) A szóbeli eljárásról és a bizonyítási eljárásról jegyzõkönyvet
kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a szóbeli eljárás vagy a bizo-
nyítási eljárás lényeges mozzanatait, a felek érdemi nyilatkozatait, a fe-
lek, a tanúk vagy a szakértõk által elõadottakat, továbbá a szemle
eredményét.

(2) A tanú, a szakértõ vagy a fél elõadásait tartalmazó jegyzõköny-
vet az említetteknek fel kell olvasni és elolvasásra át kell adni, illetve,
ha a jegyzõkönyv technikai eszközök segítségével készül, vissza kell
számukra játszani, kivéve, ha errõl a jogukról lemondanak. A jegyzõ-
könyvben ennek megtörténtét, továbbá azt, hogy a fél, a tanú, illetve a
szakértõ a jegyzõkönyvben foglaltakat jóváhagyta, fel kell tüntetni. Jó-
váhagyás hiányában a kifogást kell feltüntetni. Nem szükséges a jegy-
zõkönyv visszajátszása vagy jóváhagyása, ha az elõadottakat szó szerint
és közvetlenül technikai eszközök segítségével rögzítették.

(3) A jegyzõkönyvet az azt felvevõ és a szóbeli tárgyalást vagy a
bizonyítást lefolytató alkalmazottaknak alá kell írniuk.

(4) A jegyzõkönyv másolatát a feleknek át kell adni.

IV. Fejezet

KÉZBESÍTÉS

125. szabály

Általános rendelkezések

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti eljárásokban az eredeti
iratot vagy annak hitelesített, illetve az Európai Szabadalmi Hivatal hi-
vatalos pecsétjével ellátott másolatát, vagy számítógépes dokumentum
ilyen pecséttel ellátott nyomtatott példányát kell kézbesíteni. A felektõl
származó és általuk készített iratok másolatának ily módon történõ
hitelesítése nem szükséges.

(2) A kézbesítés módjai a következõk:
a) postai úton a 126. szabálynak megfelelõen;
b) távközlési eszközök útján a 127. szabálynak megfelelõen;
c) az Európai Szabadalmi Hivatal helyiségeiben történõ átadással a

128. szabálynak megfelelõen; vagy
d) hirdetményi kézbesítés útján a 129. szabálynak megfelelõen.
(3) A Szerzõdõ Állam központi iparjogvédelmi hatóságán keresz-

tül történõ kézbesítésre az e hivatalra a nemzeti eljárásban irányadó
jogot kell alkalmazni.

(4) A címzett részére kézbesített iratok esetén, ha az Európai Sza-
badalmi Hivatal nem tudja bizonyítani az irat szabályszerû kézbesítését,
vagy az irat kézbesítése során az arra vonatkozó szabályokat nem tartot-
ták be, az iratot azon a napon kell kézbesítettnek tekinteni, amelyet az
Európai Szabadalmi Hivatal az átvétel napjaként igazol.
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126. szabály

Postai kézbesítés

(1) A fellebbezés vagy a felülvizsgálatra irányuló kérelem benyúj-
tásának határidejét megindító határozatokat, az idézéseket és az Euró-
pai Szabadalmi Hivatal elnöke által meghatározott egyéb iratokat aján-
lott levélben, tértivevénnyel kell kézbesíteni. A többi postai kézbesítés
ajánlott levél útján történik.

(2) A tértivevénnyel vagy anélkül feladott ajánlott levél útján törté-
nõ kézbesítés esetén a levelet a postára adástól számított tizedik nap el-
teltével kell kézbesítettnek tekinteni, kivéve, ha az irat nem, vagy csak
késõbb érkezett a címzetthez; vita esetén az Európai Szabadalmi Hiva-
talnak kell bizonyítania – az esettõl függõen – a levél rendeltetési helyre
történõ megérkezését vagy a levél címzett részére történõ kézbesí-
tésének napját.

(3) A tértivevénnyel vagy anélkül feladott ajánlott levél útján törté-
nõ kézbesítést akkor is teljesítettnek kell tekinteni, ha a levél átvételét
megtagadják.

(4) Az (1)–(3) bekezdésekben nem szabályozott postai úton történõ
kézbesítésre annak az államnak a joga az irányadó, amelynek területén a
kézbesítés történik.

127. szabály

Távközlési eszközök útján történõ kézbesítés

A kézbesítés távközlési eszközök útján az Európai Szabadalmi Hi-
vatal elnöke által meghatározott és az általa elõírt feltételek szerint
történhet.

128. szabály

Közvetlen átadással történõ kézbesítés

A kézbesítés az iratoknak a címzett számára az Európai Szabadal-
mi Hivatal helyiségeiben való közvetlen átadásával is történhet; az át-
adáskor a címzettnek az átvételt igazolnia kell. A kézbesítést akkor is
teljesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az irat átvételét vagy az átvétel
igazolását megtagadja.

129. szabály

Hirdetményi kézbesítés

(1) Ha a címzett tartózkodási helye nem állapítható meg, vagy a
126. szabály (1) bekezdése szerinti kézbesítés a második kísérlet után is
eredménytelennek bizonyult, a kézbesítést hirdetmény útján kell telje-
síteni.

(2) Az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke meghatározza a hirdet-
ményi kézbesítés módját, továbbá annak az egy hónapos határidõnek a
kezdetét, amelynek lejártát követõen az iratot kézbesítettnek kell tekin-
teni.

130. szabály

Kézbesítés a képviselõk részére

(1) Ha képviselõt bíztak meg, az értesítéseket neki kell címezni.
(2) Ha egy fél több képviselõt bíz meg, bármelyik képviselõ részé-

re történõ kézbesítés elegendõ.
(3) Ha több félnek egy közös képviselõje van, elegendõ a kézbesí-

tést a közös képviselõ részére teljesíteni.

V. Fejezet

HATÁRIDÕK

131. szabály

Határidõk számítása

(1) A határidõket napok, hetek, hónapok vagy évek szerint kell szá-
mítani.

(2) A határidõ számításának kezdete az azt a napot követõ nap,
amelyen a határidõ megkezdésére okot adó esemény bekövetkezik,
amely esemény lehet eljárási cselekmény vagy egy másik határidõ lejár-
ta. Ha az eljárási cselekmény kézbesítés, az irányadó esemény – eltérõ
rendelkezés hiányában – a kézbesített irat átvétele.

(3) Az egy vagy meghatározott számú évben megállapított határidõ
a megfelelõ következõ évnek abban a hónapjában és azon a napján jár
le, amely hónapban és amely napon az említett esemény bekövetkezett;
ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.

(4) Az egy vagy meghatározott számú hónapban megállapított ha-
táridõ a megfelelõ következõ hónapnak azon a napján jár le, amely na-
pon az említett esemény bekövetkezett; ha ez a nap a lejárat hónapjában
hiányzik, a hónap utolsó napján.

(5) Az egy vagy meghatározott számú hétben megállapított határ-
idõ a megfelelõ következõ hétnek azon a napján jár le, amelyen az emlí-
tett esemény bekövetkezett.

132. szabály

Az Európai Szabadalmi Hivatal által kitûzött határidõk

(1) Ahol az Egyezmény vagy e Végrehajtási Szabályzat „kitûzött
határidõ”-re utal, a határidõt az Európai Szabadalmi Hivatalnak kell
kitûznie.

(2) Eltérõ rendelkezés hiányában az Európai Szabadalmi Hivatal
által kitûzött határidõ nem lehet két hónapnál rövidebb és négy hónap-
nál, illetve – különös körülmények fennállása esetén – hat hónapnál
hosszabb. Különösen indokolt esetben a határidõ a lejárat elõtt kére-
lemre meghosszabbítható.

133. szabály

Az iratok késedelmes beérkezése

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatalhoz késve érkezõ iratot idõben
beérkezettnek kell tekinteni, ha azt az Európai Szabadalmi Hivatal elnö-
ke által meghatározott feltételek szerint a határidõ lejárta elõtt kellõ idõ-
ben postára adták vagy elismert kézbesítõ szolgálatnak átadták, kivéve,
ha az irat a határidõ lejártát követõ több mint három hónap eltelte után
érkezett be.

(2) Az (1) bekezdést azokra a határidõkre is megfelelõen alkalmaz-
ni kell, amelyek – a 75. cikk (1) bekezdésének b) pontjával vagy (2) be-
kezdésének b) pontjával összhangban – az illetékes hatóság elõtt teljesí-
tendõ cselekményekre vonatkoznak.

134. szabály

Határidõk meghosszabbodása

(1) Ha egy határidõ azon a napon jár le, amelyen az Európai Szaba-
dalmi Hivatalnak a 35. szabály (1) bekezdése szerinti átvevõ helyei ira-
tok átvétele céljából nem tartanak nyitva, vagy amelyek a (2) bekezdés-
ben említetteken kívüli okokból szokásos postai küldeményeket nem
fogadnak, a határidõ meghosszabbodik az azt a napot követõ elsõ napra,
amelyen az iratok átvételére szolgáló átvevõ helyek kinyitnak, és ame-
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lyen szokásos postai küldeményeket már fogadnak. Az elsõ mondatot
megfelelõen alkalmazni kell, ha az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke
által a 2. szabály (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban enge-
délyezett távközlési eszközök segítségével benyújtott iratokat nem
fogadják.

(2) Ha egy határidõ azon a napon jár le, amelyen a postai kézbesí-
tésben vagy továbbításban egy Szerzõdõ Államban általános zavar ke-
letkezett, azon felek tekintetében, akiknek székhelye, lakóhelye vagy
képviselõjük tevékenységgyakorlásának fõ helye ebben az államban
van, a határidõ meghosszabbodik a zavar megszûnését követõ elsõ nap-
ra. Ha az érintett állam az az állam, ahol az Európai Szabadalmi Hivatal
székhelye található, e rendelkezést az összes félre és képviselõjükre al-
kalmazni kell. E bekezdést a 37. szabály (2) bekezdésében említett
határidõre megfelelõen alkalmazni kell.

(3) Az (1) és a (2) bekezdést megfelelõen alkalmazni kell, ha – a
75. cikk (1) bekezdésének b) pontjával vagy (2) bekezdésének b) pont-
jával összhangban – az illetékes hatóság elõtt teljesítenek cselekmé-
nyeket.

(4) A (2) bekezdés szerinti zavar kezdetét és végét az Európai Sza-
badalmi Hivatal közzéteszi.

(5) Az (1)–(4) bekezdésekben foglaltak sérelme nélkül az érintett
fél igazolhatja, hogy a határidõ lejártának napját megelõzõ tíz nap bár-
melyikén a postai kézbesítésben vagy továbbításban zavar keletkezett
rendkívüli esemény, mint például természeti katasztrófa, háború, belsõ
zavargások, az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke által a 2. szabály (1)
bekezdésének rendelkezéseivel összhangban engedélyezett távközlési
eszközök általános üzemzavara, vagy más hasonló okok miatt, amelyek
azt a helységet érintik, ahol a fél vagy képviselõje lakik, vagy ahol szék-
helye, illetve tevékenységgyakorlásának fõ helye található. Ha ezt az
igazolást az Európai Szabadalmi Hivatal kielégítõnek találja, a késedel-
mesen beérkezett iratot kellõ idõben beérkezettnek kell tekinteni,
feltéve, hogy az irat postázására vagy továbbítására a zavar befejezõ-
désétõl számított öt napon belül sor kerül.

135. szabály

Az eljárás folytatása

(1) Az eljárás 121. cikk (1) bekezdése szerinti folytatását az elõírt
díj megfizetésével kell kérni, a határidõ elmulasztásáról vagy a jogvesz-
tésrõl szóló értesítéstõl számított két hónapon belül. Az elmulasztott
cselekményt e határidõn belül pótolni kell.

(2) Az eljárás folytatásának nincs helye a 121. cikk (4) bekezdésé-
ben, illetve a 6. szabály (1) bekezdésében, a 16. szabály (1) bekezdésé-
nek a) pontjában, a 31. szabály (2) bekezdésében, a 40. szabály (3) be-
kezdésében, az 51. szabály (2)–(5) bekezdéseiben, az 52. szabály (2) és
(3) bekezdésében, az 55., 56., 58., 59. és 64. szabályban, valamint a 112.
szabály (2) bekezdésében említett határidõk tekintetében.

(3) Az eljárás folytatása iránti kérelemrõl az a szervezeti egység
határoz, amelynek az elmulasztott cselekményrõl való határozathozatal
a hatáskörébe tartozik.

136. szabály

Igazolás

(1) Az igazolási kérelmet – a 122. cikk (1) bekezdésének rendelke-
zéseivel összhangban – a határidõ elmulasztásának okát képezõ akadály
elhárulásától számított két hónapon belül, de legkésõbb az elmulasztott
határidõ lejártát követõ egy éven belül, írásban kell benyújtani. A 87.
cikk (1) bekezdésében és a 112a. cikk (4) bekezdésében meghatározott
határidõk tekintetében az igazolási kérelmet az e határidõ lejártát köve-
tõ két hónapon belül kell benyújtani. A kérelem nem tekinthetõ benyúj-
tottnak mindaddig, amíg az elõírt díjat nem fizetik meg.

(2) A kérelemben meg kell jelölni annak okát és elõ kell adni a ké-
relmet alátámasztó tényeket. Az elmulasztott cselekményt a kérelem

benyújtására az (1) bekezdésben elõírt, megfelelõ határidõn belül
pótolni kell.

(3) Az igazolásnak nincs helye az olyan határidõk tekintetében,
amelyekre vonatkozóan az eljárás folytatása a 121. cikk rendelkezései-
vel összhangban kérhetõ, valamint az igazolási kérelem benyújtására
vonatkozó határidõ tekintetében.

(4) Az igazolási kérelemrõl az a szervezeti egység határoz, amely-
nek az elmulasztott cselekményrõl való határozathozatal a hatáskörébe
tartozik.

VI. Fejezet

MÓDOSÍTÁS ÉS KIJAVÍTÁS

137. szabály

Az európai szabadalmi bejelentés módosítása

(1) Eltérõ rendelkezés hiányában az európai kutatási jelentés kéz-
hezvétele elõtt a bejelentõ az európai szabadalmi bejelentés leírását,
igénypontjait vagy rajzait nem módosíthatja.

(2) Az európai kutatási jelentés kézhezvételét követõen a bejelentõ
saját kezdeményezésére módosíthatja a leírást, az igénypontokat és a
rajzokat.

(3) A vizsgálati osztály elsõ értesítésének kézhezvételét követõen a
bejelentõ saját kezdeményezésére egy alkalommal módosíthatja a le-
írást, az igénypontokat és a rajzokat, feltéve, hogy a módosítást az érte-
sítés megválaszolásával együtt benyújtja. További módosítások csak a
vizsgálati osztály hozzájárulásával tehetõk.

(4) A módosított szabadalmi igénypontok nem vonatkozhatnak
olyan nem vizsgált tárgyra, amely az eredetileg oltalmazni kívánt talál-
mánnyal vagy találmányok csoportjával nem úgy kapcsolódik össze,
hogy avval egyetlen általános találmányi gondolatot alkot.

138. szabály

Különbözõ államokra vonatkozó eltérõ szabadalmi
igénypontok, leírások és rajzok

Ha az Európai Szabadalmi Hivatal a 139. cikk (2) bekezdése sze-
rinti korábbi jogról tudomást szerez, az európai szabadalmi bejelentés
vagy az európai szabadalom ezen államra vagy államokra nézve a többi
megjelölt Szerzõdõ Államra vonatkozótól eltérõ szabadalmi igénypon-
tokat, valamint – adott esetben – eltérõ leírásokat és rajzokat tartal-
mazhat.

139. szabály

Az Európai Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott iratokban
elõforduló hibák kijavítása

Az Európai Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott iratokban elõfordu-
ló nyelvi és átírási hibák, valamint elírások kérelemre kijavíthatók. Ha
azonban a kijavításra irányuló kérelem a leírásra, az igénypontokra
vagy a rajzokra vonatkozik, a kijavításnak oly módon kell egyértelmû-
nek lennie, hogy azonnal nyilvánvaló legyen, hogy a szándék nem
másra, mint a javasolt kijavításra irányult.

140. szabály

A határozatokban elõforduló hibák kijavítása

Az Európai Szabadalmi Hivatal határozataiban csak a nyelvi és át-
írási hibák, valamint a nyilvánvaló hibák javíthatók ki.
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VII. Fejezet

A TECHNIKA ÁLLÁSÁVAL KAPCSOLATOS
TÁJÉKOZTATÁS

141. szabály

A technika állásával kapcsolatos tájékoztatás

Az Európai Szabadalmi Hivatal felhívhatja a bejelentõt, hogy a ki-
tûzött határidõn belül adjon tájékoztatást a nemzeti vagy regionális sza-
badalmi bejelentések vizsgálata során figyelembe vett technika állásá-
ról, amely az európai szabadalmi bejelentés tárgyát képezõ találmányra
vonatkozik.

VIII. Fejezet

AZ ELJÁRÁS FÉLBESZAKADÁSA

142. szabály

Az eljárás félbeszakadása

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti eljárás félbeszakad
a) az európai szabadalmi bejelentés vagy az európai szabadalom

jogosultja, illetve a nemzeti jog szerint az õ képviseletükre jogosult sze-
mély halála vagy cselekvõképességének elvesztése esetén. Ha az elõbb
említett események a 134. cikk alapján megbízott képviselõ képviseleti
jogosultságát nem érintik, az eljárás félbeszakadása csak e képviselõ
indítványára következik be;

b) ha az európai szabadalmi bejelentés vagy az európai szabadalom
jogosultja a vagyona ellen indított eljárás miatt jogi okokból akadályoz-
tatva van abban, hogy az eljárást folytassa;

c) az európai szabadalmi bejelentés vagy az európai szabadalom
jogosultja képviselõjének halála, cselekvõképességének elvesztése ese-
tén, vagy ha a képviselõ a vagyona ellen indított eljárás miatt jogi okok-
ból akadályoztatva van abban, hogy az eljárást folytassa.

(2) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal az (1) bekezdés a) és b)
pontjában említett esetekben tudomást szerez az eljárás folytatására jo-
gosult személy azonosságáról, közli e személlyel és – adott esetben –
valamennyi érdekelt harmadik személlyel, hogy az eljárás a Hivatal
által megjelölt naptól folytatódik.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában említett esetben az eljárás akkor
folytatódik, amikor az Európai Szabadalmi Hivatalt értesítették a beje-
lentõ új képviselõjének megbízásáról, vagy amikor az Európai Szaba-
dalmi Hivatal értesítette a többi érdekelt felet a szabadalmas új képvise-
lõjének megbízásáról. Ha az Európai Szabadalmi Hivatalt az eljárás fél-
beszakadásának kezdetétõl számított három hónapon belül nem érte-
sítik új képviselõ megbízásáról, a bejelentõvel vagy a szabadalmassal
közli, hogy

a) – ha a 133. cikk (2) bekezdése alkalmazásának van helye –
amennyiben az értesítés benyújtására e közlés kézbesítésétõl számított
két hónapon belül nem kerül sor, az európai szabadalmi bejelentést
visszavontnak kell tekinteni vagy az európai szabadalmat megvonják,
vagy

b) – minden egyéb esetben – e közlés kézbesítését követõen az eljá-
rás a bejelentõvel vagy a szabadalmassal folytatódik.

(4) A félbeszakadás napján a folyamatban lévõ határidõk – az érde-
mi vizsgálat iránti kérelem benyújtására és a fenntartási díjak megfize-
tésére vonatkozó határidõk kivételével – az eljárás folytatásának napján
újrakezdõdnek. Ha ez a nap az érdemi vizsgálat iránti kérelem benyújtá-
sára nyitva álló határidõt megelõzõ két hónapon belüli, a kérelem ettõl a
naptól számított két hónapon belül benyújtható.

IX. Fejezet

A NYILVÁNOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA

143. szabály

Bejegyzések az európai szabadalmi nyilvántartásba

(1) Az európai szabadalmi nyilvántartásban fel kell tüntetni
a) az európai szabadalmi bejelentés számát;
b) a bejelentés bejelentési napját;
c) a találmány címét;
d) azt az osztályjelzetet, amellyel a bejelentést ellátták;
e) a megjelölt Szerzõdõ Államokat;
f) a bejelentõ vagy a szabadalmas adatait a 41. szabály (2) bekezdé-

se c) pontjának megfelelõen;
g) a bejelentõ vagy a szabadalmas által megnevezett feltaláló veze-

téknevét, utónevét (utóneveit) és címét, kivéve, ha a 20. szabály (1) be-
kezdése szerint lemondott arról a jogáról, hogy õt e minõségében
feltüntessék;

h) a bejelentõ vagy a szabadalmas képviselõjének adatait a 41. sza-
bály (2) bekezdése d) pontjának megfelelõen; több képviselõ esetén
csak az elsõként megnevezett képviselõ adatait kell feltüntetni, amelyet
ezt követõen az „és mások” szavakkal kell kiegészíteni; a 152. szabály
(11) bekezdése szerinti társulás esetén csak a társulás nevét és címét kell
feltüntetni;

i) az elsõbbségi adatokat (a korábbi bejelentés napját, országát és
számát);

j) megosztással keletkezõ bejelentés esetén a megosztással kelet-
kezõ valamennyi bejelentés számát;

k) megosztással keletkezõ bejelentések és a 61. cikk (1) bekezdése
b) pontjának megfelelõen benyújtott új bejelentések esetén a korábbi
bejelentésekre vonatkozóan az a), a b) és az i) pontban elõírt adatokat;

l) a bejelentés közzétételének és – adott esetben – az európai kuta-
tási jelentés külön alkalommal történõ közzétételének napját;

m) az érdemi vizsgálat iránti kérelem benyújtásának napját;
n) azt a napot, amelyen a bejelentést elutasították, visszavonták,

vagy azt visszavontnak kell tekinteni;
o) az európai szabadalom megadásáról szóló értesítés meghirdeté-

sének napját;
p) az európai szabadalomnak valamely Szerzõdõ Államban a fel-

szólalásra nyitva álló idõszakban és – adott esetben – a felszólalásra vo-
natkozó jogerõs határozat meghozataláig tartó idõszakban való meg-
szûnését;

q) a felszólalás benyújtásának napját;
r) a felszólalásra vonatkozó határozat meghozatalának napját és

jellegét;
s) a 14. és a 78. szabályban említett esetekben az eljárás felfüggesz-

tésének és folytatásának napját;
t) a 142. szabályban említett esetben az eljárás félbeszakadásának

és folytatásának napját;
u) az n) vagy az r) pont szerinti bejegyzés esetén a jogokba való

visszahelyezés napját;
v) a 135. cikk (3) bekezdése szerinti, átalakítás iránti kérelem be-

nyújtását;
w) a bejelentéshez vagy az európai szabadalomhoz fûzõdõ jogokat

és e jogok átruházását, ha e Végrehajtási Szabályzat azok bejegyzését
elõírja;

x) az európai szabadalom korlátozására vagy megvonására vonat-
kozó határozat meghozatalának napját és jellegét;

y) a Bõvített Fellebbezési Tanács felülvizsgálatra irányuló kére-
lemre vonatkozó határozatának keltét és jellegét.

(2) Az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke elrendelheti az európai
szabadalmi nyilvántartásba az (1) bekezdésben említettektõl eltérõ ada-
tok bejegyezését is.
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144. szabály

A bejelentés meg nem tekinthetõ részei

A bejelentés 128. cikk (4) bekezdése alapján meg nem tekinthetõ
iratai a következõk:

a) a fellebbezési tanácsok vagy a Bõvített Fellebbezési Tanács tag-
jainak kizárásával vagy az ellenük felhozott kifogásokkal kapcsolatos
iratok;

b) a határozatok és az értesítések tervezetei, továbbá a határozato-
kat és az értesítéseket elõkészítõ, a felekkel nem közölt iratok;

c) a feltaláló megnevezése, ha a feltaláló a 20. szabály (1) bekezdé-
se alapján lemondott arról, hogy õt e minõségben feltüntessék;

d) egyéb olyan iratok, amelyek megtekinthetõségét az Európai
Szabadalmi Hivatal elnöke kizárja azon az alapon, hogy az ilyen iratok
megtekintése a nyilvánosságnak az európai szabadalmi bejelentésrõl
vagy az annak alapján megadott európai szabadalomról való tájékoz-
tatását nem szolgálja.

145. szabály

Az iratokba való betekintés

(1) Az európai szabadalmi bejelentések és az európai szabadalmak
irataiba való betekintés az eredeti példányokba, azok másolataiba, illet-
ve, ha az iratokat mûszaki hordozókon tárolják, az ilyen hordozókba
való betekintés útján történik.

(2) A betekintés módját és azokat a körülményeket, amelyek esetén
igazgatási díj megfizetésének van helye, az Európai Szabadalmi Hivatal
elnöke határozza meg.

146. szabály

Az iratok tartalmáról szóló tájékoztatás

Az Európai Szabadalmi Hivatal a 128. cikk (1)–(4) bekezdéseiben
és a 144. szabályban foglalt korlátozások figyelembevételével kérelem-
re és igazgatási díj ellenében az európai szabadalmi bejelentések vagy
az európai szabadalmak iratairól tájékoztatást adhat. Ha azonban ez a
tájékoztatás alapján szolgáltatandó iratok terjedelmére tekintettel cél-
szerûnek látszik, az Európai Szabadalmi Hivatal jelezheti az iratokba
való betekintés lehetõségét.

147. szabály

Az iratok aktába rendezése, kezelése és megõrzése

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal aktába rendezi, kezeli és meg-
õrzi az európai szabadalmi bejelentések és szabadalmak iratait.

(2) Az iratok aktába rendezésének, kezelésének és megõrzésének
módját az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke határozza meg.

(3) Az elektronikus formában tárolt iratokat eredetinek kell tekin-
teni.

(4) Minden iratot annak az évnek a végétõl számított legalább öt
évig kell megõrizni, amelyben

a) a bejelentést elutasították vagy visszavonták, vagy azt vissza-
vontnak kellett tekinteni;

b) a szabadalmat az Európai Szabadalmi Hivatal megvonta; vagy
c) a szabadalom vagy az ezzel a 63. cikk (2) bekezdése szerint azo-

nos tartalmú oltalom az utolsó megjelölt államban megszûnt.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül a bejelentéseknek
azokat az iratait, amelyek a 76. cikk szerinti megosztással keletkezõ
bejelentések, vagy amelyek a 61. cikk (1) bekezdésének b) pontja
szerinti új bejelentések tárgyát képezik, legalább addig meg kell õrizni,
ameddig a késõbbi bejelentések iratainak bármelyikét. Ezt a szabályt
alkalmazni kell az említett bejelentések alapján megadott szabadalmak
irataira is.

X. Fejezet

JOGI ÉS IGAZGATÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉS

148. szabály

Az Európai Szabadalmi Hivatal és a Szerzõdõ Államok
hatóságai közötti tájékoztatások

(1) Az Egyezmény végrehajtásából adódó tájékoztatásokat az Eu-
rópai Szabadalmi Hivatal és a Szerzõdõ Államok központi iparjogvé-
delmi hatóságai közvetlenül adják meg egymásnak. Az Európai Szaba-
dalmi Hivatal és a Szerzõdõ Államok bíróságai és más hatóságai ezen
államok központi iparjogvédelmi hatóságainak közvetítésével adhatnak
tájékoztatást egymásnak.

(2) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatásokkal kapcsolatos
költségeket az a hatóság viseli, amely a közlést tette; e közlések díjmen-
tesek.

149. szabály

Az iratokba való betekintés a Szerzõdõ Államok bíróságai
vagy hatóságai által vagy azok közvetítésével

(1) A Szerzõdõ Államok bíróságai vagy hatóságai számára az euró-
pai szabadalmi bejelentés vagy az európai szabadalom irataiba történõ
betekintést az iratok eredeti példánya vagy másolata megtekinthetõsé-
gével kell biztosítani; a 145. szabály nem alkalmazható.

(2) A Szerzõdõ Államok bíróságai vagy ügyészségei az elõttük fo-
lyamatban lévõ eljárásokban az Európai Szabadalmi Hivatal által ré-
szükre átadott iratok vagy azok másolatának tartalmát harmadik szemé-
lyekkel közölhetik. Az iratokba való betekintést a 128. cikk rendelkezé-
seivel összhangban kell biztosítani; az iratokba való betekintésért
igazgatási díjat nem kell fizetni.

(3) Az Európai Szabadalmi Hivatalnak az iratok átadásakor fel kell
hívnia a figyelmet az iratokba a harmadik személyek által történõ bete-
kintéssel kapcsolatos, a 128. cikk (1) és (4) bekezdése alapján
alkalmazható korlátozásokra.

150. szabály

Eljárás jogsegély iránti kérelem esetén

(1) Valamennyi Szerzõdõ Állam kijelöli azt a központi hatóságot,
amely az Európai Szabadalmi Hivataltól érkezõ jogsegély iránti kérel-
meket átveszi, és azokat elintézés céljából az illetékes bírósághoz vagy
hatósághoz továbbítja.

(2) Az Európai Szabadalmi Hivatal a jogsegély iránti kérelmeket
az illetékes bíróság vagy hatóság nyelvén készíti el, vagy a kérelem
mellé csatolja annak fordítását.

(3) Az (5) és a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az il-
letékes bíróság vagy hatóság nemzeti jogát alkalmazza az ilyen kérelem
elintézésére, így különösen a megfelelõ kényszerítõ eszközökre vonat-
kozóan.

(4) Ha az a bíróság vagy hatóság, amelyhez a jogsegély iránti kérel-
met továbbították, nem illetékes, a jogsegély iránti kérelmet az (1) be-
kezdésben említett központi hatóságnak haladéktalanul meg kell külde-
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ni. A központi hatóság a jogsegély iránti kérelmet megküldi az állam il-
letékes bíróságának vagy hatóságának, vagy – ilyen bíróság vagy ható-
ság hiányában – az Európai Szabadalmi Hivatalnak.

(5) Az Európai Szabadalmi Hivatalt értesíteni kell a vizsgálatok
vagy egyéb jogi intézkedések foganatosításának idejérõl és helyérõl; az
Európai Szabadalmi Hivatal ezt követõen tájékoztatja az érintett fele-
ket, tanúkat és szakértõket.

(6) Az Európai Szabadalmi Hivatal kérelmére az illetékes bíróság
vagy hatóság engedélyezi, hogy az érintett szervezeti egység tagjai a
vizsgálatok vagy egyéb jogi intézkedések során jelen lehessenek, és a
meghallgatott személyekhez közvetlenül vagy rajta keresztül kérdé-
seket intézzenek.

(7) A jogsegély iránti kérelem elintézéséért díj vagy költség nem
számítható fel. Az az állam azonban, ahol a jogsegélyt teljesítik, jogo-
sult arra, hogy a Szervezettõl kérje a szakértõ és a tolmács számára meg-
fizetett díjak, továbbá a (6) bekezdés szerinti eljárás során felmerült
költségek megtérítését.

(8) Ha az illetékes bíróság vagy hatóság által alkalmazott jog sze-
rint a bizonyítékok biztosításáról a feleknek kell gondoskodniuk, és a
bíróság vagy a hatóság a jogsegély iránti kérelmet maga nem tudja elin-
tézni, e bíróság vagy hatóság az Európai Szabadalmi Hivatal hozzájáru-
lásával a kérelem elintézésével arra alkalmas személyt bízhat meg. A
hozzájáruláshoz az illetékes bíróságnak vagy hatóságnak meg kell jelöl-
nie az eljárás során felmerülõ költségek várható összegét. Ha az Európai
Szabadalmi Hivatal a hozzájárulását megadja, a Szervezet köteles a
felmerülõ költségeket megtéríteni; ilyen hozzájárulás hiányában a Szer-
vezet erre nem kötelezhetõ.

XI. Fejezet

KÉPVISELET

151. szabály

Közös képviselõ megbízása

(1) Több bejelentõ esetén, ha az európai szabadalom megadására
irányuló kérelemben nem jelölnek meg közös képviselõt, a kérelemben
elsõként megnevezett bejelentõt kell közös képviselõnek tekinteni. Ha
azonban a bejelentõk valamelyike köteles hivatásos képviselõt megbíz-
ni, az általa megbízott képviselõt kell közös képviselõnek tekinteni, ki-
véve, ha a bejelentésben elsõ helyen megnevezett bejelentõ hivatásos
képviselõt bízott meg. E rendelkezést alkalmazni kell azokra a harma-
dik személyekre, akik közösen nyújtanak be felszólalást vagy végeznek
beavatkozást, valamint a szabadalmastársakra.

(2) Ha az európai szabadalmi bejelentést több személyre ruházzák
át, és e személyek nem bíznak meg közös képviselõt, az (1) bekezdést
megfelelõen alkalmazni kell. Ha erre nincs lehetõség, az Európai Sza-
badalmi Hivatal felhívja az elõbb említett személyeket, hogy a kitûzött
határidõn belül bízzanak meg közös képviselõt. Ha e felhívásnak nem
tesznek eleget, a közös képviselõt az Európai Szabadalmi Hivatal
nevezi ki.

152. szabály

Meghatalmazás

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke határozza meg azokat
az eseteket, amikor az Európai Szabadalmi Hivatal elõtt eljáró képvise-
lõnek aláírt meghatalmazást kell benyújtania.

(2) Ha a képviselõ elmulasztja az ilyen meghatalmazás benyújtá-
sát, az Európai Szabadalmi Hivatal felhívja õt arra, hogy azt pótolja a
kitûzött határidõn belül. A meghatalmazás egy vagy több európai sza-
badalmi bejelentésre vagy európai szabadalomra vonatkozhat, és azt
megfelelõ példányszámban kell benyújtani.

(3) Ha a 133. cikk (2) bekezdésében meghatározott követelmények
nem teljesülnek, a képviselõ megbízására és a meghatalmazás benyújtá-
sára azonos határidõt kell kitûzni.

(4) Bármelyik fél benyújthat általános meghatalmazást, amely a
képviselõt feljogosítja arra, hogy a fél valamennyi szabadalmi ügyében
képviselõként járjon el. Az általános meghatalmazást elegendõ egy
példányban benyújtani.

(5) Az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke meghatározhatja
a) a 133. cikk (2) bekezdésében meghatározott személyek képvise-

letére vonatkozó meghatalmazás, valamint
b) az általános meghatalmazás alaki követelményeit és tartalmát.
(6) Ha az elõírt meghatalmazást nem nyújtják be kellõ idõben, az

Egyezményben elõírt jogkövetkezmények sérelme nélkül azt úgy kell
tekinteni, hogy a képviselõ eljárási cselekményeit – az európai szaba-
dalmi bejelentés benyújtásának kivételével – nem tette meg.

(7) A (2) és a (4) bekezdést a meghatalmazás visszavonására alkal-
mazni kell.

(8) A képviselõt mindaddig meghatalmazottnak kell tekinteni,
amíg képviseleti jogosultságának megszûnését az Európai Szabadalmi
Hivatallal nem közlik.

(9) Ha a meghatalmazásban kifejezetten másképp nem rendelkez-
nek, az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti képviseleti jogosultság a
meghatalmazó halálával nem szûnik meg.

(10) Több képviselõ megbízása esetén – ha a meghatalmazásról
szóló értesítés vagy a meghatalmazás eltérõ rendelkezést nem tartal-
maz – a képviselõk mind közösen, mind egyénileg eljárhatnak.

(11) A társulás keretében mûködõ képviselõk meghatalmazását
bármelyik olyan képviselõ megbízásának is kell tekinteni, aki igazolja,
hogy e társulás keretében tevékenykedik.

153. szabály

A képviselõ joga a tanúvallomás megtagadására

(1) Ha hivatásos képviselõ véleményét ilyen minõségében kérik, a
hivatásos képviselõ és ügyfele, valamint harmadik személyek között e
célból történõ valamennyi közlés, amely a hivatásos képviselõk fegyel-
mi szabályzata 2. cikkének hatálya alá tartozik, állandó jelleggel mente-
sül az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti eljárás során való nyilvános-
ságra hozatal alól, kivéve, ha az ügyfél errõl a mentességrõl kifejezetten
lemond.

(2) A nyilvánosságra hozatal alóli mentességet különösen a követ-
kezõkre vonatkozó közlésekre és iratokra kell alkalmazni:

a) a találmány szabadalmazhatóságának megítélése;
b) az európai szabadalmi bejelentés elõkészítése és intézése;
c) az európai szabadalom vagy az európai szabadalmi bejelentés

érvényességére, oltalmának terjedelmére vagy bitorlására vonatkozó
bármely vélemény.

154. szabály

A hivatásos képviselõk jegyzékének módosítása

(1) A hivatásos képviselõt törölni kell a hivatásos képviselõk jegy-
zékébõl, ha a képviselõ ezt kéri, vagy ha az Intézet részére a tagsági díjat
az esedékesség évének szeptembere végéig ismételt felhívás ellenére
sem fizeti meg.

(2) A hivatásos képviselõ a jegyzékbõl – a 134a. cikk (1) bekezdé-
sének c) pontja szerinti fegyelmi intézkedések sérelme nélkül – hivatal-
ból csak a következõ esetekben törölhetõ:

a) halála vagy cselekvõképességének elvesztése esetén;
b) ha megszûnik valamelyik Szerzõdõ Állam állampolgára lenni,

kivéve, ha a 134. cikk (7) bekezdésének a) pontjával összhangban
mentességet kapott;

c) ha a Szerzõdõ Államok egyikében sincs többé székhelye vagy
alkalmazási helye.
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(3) A hivatásos képviselõk jegyzékébe a 134. cikk (2) vagy (3) be-
kezdésével összhangban felvett bármely személyt, akit abból töröltek,
kérelemre a jegyzékbe újra fel kell venni, ha a törlés feltételei már nem
állnak fenn.

NYOLCADIK RÉSZ

VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK AZ EGYEZMÉNY
NYOLCADIK RÉSZÉHEZ

155. szabály

Nemzeti bejelentéssé való átalakítás iránti kérelem
benyújtása és továbbítása

(1) A 135. cikk (1) bekezdésének a), illetve b) pontjában említett
átalakítás iránti kérelmet az európai szabadalmi bejelentés visszavoná-
sától vagy a bejelentés visszavontnak tekintésérõl szóló értesítéstõl, il-
letve a bejelentés elutasításáról vagy az európai szabadalom megvoná-
sáról szóló határozat kézbesítésétõl számított három hónapon belül kell
benyújtani. Ha a kérelmet nem nyújtják be kellõ idõben, a 66. cikkben
említett joghatás megszûnik.

(2) Az átalakítás iránti kérelemnek az abban megjelölt Szerzõdõ
Államok központi iparjogvédelmi hatóságaihoz való továbbításakor az
érintett központi iparjogvédelmi hatóság vagy az Európai Szabadalmi
Hivatal a kérelemhez mellékeli az európai szabadalmi bejelentésre vagy
az európai szabadalomra vonatkozó iratok másolatát.

(3) A 135. cikk (4) bekezdését alkalmazni kell, ha a 135. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában vagy (2) bekezdésében említett átalakítás
iránti kérelem továbbítására a bejelentés napjától vagy – ha elsõbbséget
igényeltek – az elsõbbség napjától számított húsz hónapon belül nem
kerül sor.

156. szabály

A nyilvánosság tájékoztatása nemzeti bejelentéssé való
átalakítás esetén

(1) Az átalakítás iránti kérelemhez csatolt, a 155. szabály (2) be-
kezdése szerinti iratokat a központi iparjogvédelmi hatóság ugyanolyan
feltételek mellett és ugyanolyan terjedelemben teszi a nyilvánosság szá-
mára hozzáférhetõvé, mint a nemzeti eljárással kapcsolatos iratokat.

(2) Az európai szabadalmi bejelentés átalakításából keletkezõ
nemzeti szabadalom szövegében fel kell tüntetni az európai szabadalmi
bejelentést.

KILENCEDIK RÉSZ

VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK AZ EGYEZMÉNY
TIZEDIK RÉSZÉHEZ

157. szabály

Az Európai Szabadalmi Hivatal mint átvevõ hivatal

(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal a Szabadalmi Együttmûködési
Szerzõdés értelmében átvevõ hivatalként járhat el, ha a bejelentõ lakó-
helye vagy székhelye olyan Szerzõdõ Államban található, vagy a beje-
lentõ olyan Szerzõdõ Állam állampolgára, amely mind ebben az Egyez-
ményben, mind pedig a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdésben ré-
szes. Ha a bejelentõ az Európai Szabadalmi Hivatalt választja átvevõ hi-
vatalként, a nemzetközi bejelentést – a (3) bekezdés rendelkezéseinek
sérelme nélkül – közvetlenül az Európai Szabadalmi Hivatalhoz kell
benyújtani. A 75. cikk (2) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.

(2) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal a Szabadalmi Együttmûkö-
dési Szerzõdés értelmében átvevõ hivatalként jár el, a nemzetközi beje-
lentést angol, francia vagy német nyelven kell benyújtani. Az Európai
Szabadalmi Hivatal elnöke rendelkezhet úgy, hogy a nemzetközi beje-
lentést és az azzal kapcsolatos iratokat egynél több példányban kell
benyújtani.

(3) Ha a nemzetközi bejelentést az Európai Szabadalmi Hivatalhoz
mint átvevõ hivatalhoz történõ továbbítás céljából a Szerzõdõ Állam
hatóságánál nyújtják be, a Szerzõdõ Államnak gondoskodnia kell arról,
hogy a bejelentés az Európai Szabadalmi Hivatalhoz legkésõbb a be-
nyújtását vagy – elsõbbség igénylése esetén – az elsõbbségi napot
követõ tizenharmadik hónap lejárta elõtt két héttel beérkezzen.

(4) A nemzetközi bejelentés továbbításának díját a bejelentés be-
nyújtását követõ egy hónapon belül kell megfizetni.

158. szabály

Az Európai Szabadalmi Hivatal mint nemzetközi kutatási
vagy nemzetközi elõvizsgálati szerv

(1) A Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés 17. cikke (3) bekez-
désének a) pontja esetén minden olyan további találmány után, amelyre
nézve nemzetközi kutatást kell végezni, nemzetközi kutatási pótille-
téket kell fizetni.

(2) A Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés 34. cikke (3) bekez-
désének a) pontja esetén minden olyan további találmány után, amelyre
nézve elõvizsgálatot kell végezni, nemzetközi elõvizsgálati pótilletéket
kell fizetni.

(3) Ha a pótilletéket kifogással együtt fizették meg, az Európai
Szabadalmi Hivatal a kifogást a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés
40.2 szabálya c)–e) pontjainak vagy 68.3 szabálya c)–e) pontjainak
megfelelõen megvizsgálja a kifogás vizsgálatáért elõírt díj megfizetése
ellenében. Az eljárás további részletes szabályait az Európai Szaba-
dalmi Hivatal elnöke állapítja meg.

159. szabály

Az Európai Szabadalmi Hivatal mint megjelölt vagy
kiválasztott hivatal – az európai szakaszba lépés követelményei

(1) A 153. cikk szerinti nemzetközi bejelentés esetén a bejelentõ-
nek a bejelentés napjától vagy – elsõbbség igénylése esetén – az elsõbb-
ség napjától számított harmincegy hónapon belül a következõket kell
teljesítenie:

a) adott esetben be kell nyújtania a nemzetközi bejelentésnek az
Egyezmény 153. cikkének (4) bekezdése szerinti fordítását;

b) meg kell jelölnie a bejelentésnek az eredetileg vagy módosított
formában benyújtott azokat az iratait, amelyek az európai szabadalom
megadására irányuló eljárás alapját képezik;

c) meg kell fizetnie a 78. cikk (2) bekezdése szerinti bejelentési
díjat;

d) meg kell fizetnie a megjelölési díjakat, ha a 39. szabály szerinti
határidõ már korábban lejárt;

e) meg kell fizetnie a kutatási díjat, ha kiegészítõ európai kutatási
jelentést kell készíteni;

f) be kell nyújtania a 94. cikk szerinti érdemi vizsgálat iránti kérel-
met, ha a 70. szabály (1) bekezdésében megjelölt határidõ már korábban
lejárt;

g) meg kell fizetnie a harmadik évre vonatkozó, a 86. cikk (1) be-
kezdése szerinti fenntartási díjat, ha ez a díj az 51. szabály (1) bekezdése
alapján korábban válik esedékessé;

h) adott esetben be kell nyújtania az 55. cikk (2) bekezdése és a 25.
szabály szerinti kiállítási igazolást.

(2) A Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés 25. cikke (2) bekez-
désének a) pontjában elõírt határozatok meghozatala a vizsgálati osz-
tály hatáskörébe tartozik.
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160. szabály

Meghatározott követelmények elmulasztásának
következményei

(1) Ha a nemzetközi bejelentés fordítását vagy az érdemi vizsgálat
iránti kérelmet kellõ idõben nem nyújtják be, illetve a bejelentési díjat, a
kutatási díjat vagy a megjelölési díjat kellõ idõben nem fizetik meg, az
európai szabadalmi bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

(2) Bármelyik Szerzõdõ Állam megjelölését, amelyre nézve a
megjelölési díjat kellõ idõben nem fizették meg, visszavontnak kell
tekinteni.

(3) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal megállapítja, hogy a beje-
lentést vagy a Szerzõdõ Állam megjelölését az (1) vagy a (2) bekezdés
alapján visszavontnak kell tekinteni, ezt közli a bejelentõvel. A 112.
szabály (2) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.

161. szabály

A bejelentés módosítása

A 137. szabály (2)–(4) bekezdéseiben foglaltak sérelme nélkül a
bejelentés egy alkalommal, a bejelentõt errõl értesítõ közlés kézbesíté-
sétõl számított egy hónapon belül módosítható. A módosított bejelentés
szolgál alapul a 153. cikk (7) bekezdése szerinti bármely kiegészítõ
kutatáshoz.

162. szabály

Díjköteles szabadalmi igénypontok

(1) Ha az európai szabadalom megadására irányuló eljárás alapját
képezõ bejelentési iratok tíznél több igénypontot tartalmaznak, a tizen-
egyedik és minden további igénypont után igénypontdíjat kell fizetni a
159. szabály (1) bekezdése szerinti határidõn belül.

(2) A kellõ idõben meg nem fizetett igénypontdíjat a megfizetés el-
mulasztásáról szóló értesítéstõl számított egy hónapon belül is meg le-
het fizetni. Ha e határidõn belül módosított igénypontokat nyújtanak be,
az igénypontdíj számítása a módosított igénypontok alapján történik.

(3) Bármely olyan igénypontdíjat, amelyet az (1) bekezdésben em-
lített határidõn belül megfizettek, és amely a (2) bekezdés második
mondata szerint esedékes díjaknál magasabb, vissza kell fizetni.

(4) Ha az igénypontdíjat kellõ idõben nem fizették meg, azt úgy
kell tekinteni, hogy az érintett szabadalmi igénypontról lemondtak.

163. szabály

Egyes alaki követelmények vizsgálata az Európai
Szabadalmi Hivatal által

(1) Ha a feltalálót a 19. szabály (1) bekezdésének megfelelõen még
nem nevezték meg a 159. szabály (1) bekezdésében említett határidõ le-
jártakor, az Európai Szabadalmi Hivatal felhívja a bejelentõt a feltaláló
két hónapon belül történõ megnevezésére.

(2) Ha korábbi bejelentés elsõbbségét igénylik, és a korábbi beje-
lentés ügyszámát vagy másolatát az 52. szabály (1) bekezdése és az 53.
szabály szerint a 159. szabály (1) bekezdésben említett határidõ lejárta-
kor még nem nyújtották be, az Európai Szabadalmi Hivatal felhívja a
bejelentõt az ügyszám vagy a másolat két hónapon belül történõ benyúj-
tására. Az 53. szabály (2) és (3) bekezdését alkalmazni kell.

(3) Ha a 159. szabály (1) bekezdésében említett határidõ lejártakor
a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés Ügyintézési Utasításaiban
elõírt szabványnak megfelelõ szekvencialista az Európai Szabadalmi
Hivatal számára nem hozzáférhetõ, a bejelentõt fel kell hívni arra, hogy
két hónapon belül nyújtsa be az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke ál-
tal elõírt szabályoknak megfelelõ szekvencialistát. A 30. szabály (2) és
(3) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.

(4) Ha a 159. szabály (1) bekezdésében említett határidõ lejártakor
bármelyik bejelentõ vonatkozásában hiányzik a cím, állampolgárság,
valamint a lakóhely vagy az üzleti tevékenység fõ helye szerinti állam
megjelölése, az Európai Szabadalmi Hivatal felhívja a bejelentõt, hogy
két hónapon belül nyújtsa be ezeket az adatokat.

(5) Ha a 159. szabály (1) bekezdésében említett határidõ lejártakor
a 133. cikk (2) bekezdésében elõírt követelmények nem teljesültek, az
Európai Szabadalmi Hivatal felhívja a bejelentõt, hogy két hónapon be-
lül bízzon meg hivatásos képviselõt.

(6) Ha az (1), a (4) vagy az (5) bekezdésben említett hiányokat kel-
lõ idõben nem pótolják, az európai szabadalmi bejelentést el kell utasí-
tani. Ha a (2) bekezdésben feltárt hiányt kellõ idõben nem pótolják, az
elsõbbségi jog a bejelentés tekintetében nem érvényesíthetõ.

164. szabály

Az egység vizsgálata az Európai Szabadalmi Hivatal részérõl

(1) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal úgy ítéli meg, hogy a kiegé-
szítõ kutatás alapjául szolgáló bejelentési iratok nem elégítik ki a talál-
mány egységére vonatkozó követelményeket, kiegészítõ kutatási jelen-
tést kell készíteni a bejelentés azon részeire nézve, amelyek a szabadal-
mi igénypontokban elsõként említett találmányra vagy a találmányok
82. cikk szerinti csoportjára vonatkoznak.

(2) Ha a vizsgálati osztály úgy találja, hogy az európai szabadalom
megadására irányuló eljárás alapjául szolgáló bejelentési iratok nem
elégítik ki a találmány egységére vonatkozó követelményeket, vagy
olyan találmányra igényelnek oltalmat, amely nem képezi a nemzetközi
kutatási jelentés vagy – az esettõl függõen – a kiegészítõ kutatási jelen-
tés tárgyát, a bejelentõt fel kell hívni, hogy bejelentését a nemzetközi
kutatási jelentés vagy a kiegészítõ kutatási jelentés által érintett tárgyra
korlátozza.

165. szabály

Az Euro-PCT bejelentés mint az 54. cikk (3) bekezdése
szerint újdonságrontó bejelentés

Az Euro-PCT bejelentést az 54. cikk (3) bekezdése értelmében a
technika állásához tartozónak kell tekinteni, ha a 153. cikk (3) vagy (4)
bekezdésében elõírt feltételeken kívül a 159. szabály (1) bekezdésének
c) pontja szerinti bejelentési díjat is megfizették.”

3. § (1) Ez a rendelet 2007. december 13-án lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az eu-

rópai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni
Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény) Végrehajtási Szabályza-
tának kihirdetésérõl szóló 22/2002. (XII. 13.) IM rendelet.

(3) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal elnöke gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. § A Kormány a Genfben, 2000. június 1-jén elfogadott
Szabadalmi Jogi Szerzõdés kihirdetésérõl szóló 2007. évi CXXXI.
törvény 4. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
2000. június 1-jén, Genfben elfogadott Szabadalmi Jogi Szerzõdés (a
továbbiakban: SZJSZ) mellékletét képezõ Végrehajtási Szabályzatot (a
továbbiakban: Végrehajtási Szabályzat) e rendelettel kihirdeti.

2. § A Végrehajtási Szabályzat angol nyelvû hiteles szövege és an-
nak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„Regulations Under the Patent Law Treaty

Rule 1

Abbreviated Expressions

(1) [„Treaty”; „Article”] (a) In these Regulations, the word
„Treaty” means the Patent Law Treaty.

(b) In these Regulations, the word „Article” refers to the specified
Article of the Treaty.

(2) [Abbreviated Expressions Defined in the Treaty] The
abbreviated expressions defined in Article 1 for the purposes of the
Treaty shall have the same meaning for the purposes of the Regulations.

Rule 2

Details Concerning Filing Date Under Article 5

(1) [Time Limits Under Article 5(3) and (4)(b)] Subject to
paragraph (2), the time limits referred to in Article 5(3) and (4)(b) shall
be not less than two months from the date of the notification referred to
in Article 5(3).

(2) [Exception to Time Limit Under Article 5(4)(b)] Where a
notification under Article 5(3) has not been made because indications
allowing the applicant to be contacted by the Office have not been filed,
the time limit referred to in Article 5(4)(b) shall be not less than two
months from the date on which one or more elements referred to in
Article 5(1)(a) were first received by the Office.

(3) [Time Limits Under Article 5(6)(a) and (b)] The time limits
referred to in Article 5(6)(a) and (b) shall be:

(i) where a notification has been made under Article 5(5), not less
than two months from the date of the notification;

(ii) where a notification has not been made, not less than two
months from the date on which one or more elements referred to in
Article 5(1)(a) were first received by the Office.

(4) [Requirements Under Article 5(6)(b)] Any Contracting Party
may, subject to Rule 4(3), require that, for the filing date to be
determined under Article 5(6)(b):

(i) a copy of the earlier application be filed within the time limit
applicable under paragraph (3);

(ii) a copy of the earlier application, and the date of filing of the
earlier application, certified as correct by the Office with which the
earlier application was filed, be filed upon invitation by the Office,
within a time limit which shall be not less than four months from the

date of that invitation, or the time limit applicable under Rule 4(1),
whichever expires earlier;

(iii) where the earlier application is not in a language accepted by
the Office, a translation of the earlier application be filed within the time
limit applicable under paragraph (3);

(iv) the missing part of the description or missing drawing be
completely contained in the earlier application;

(v) the application, at the date on which one or more elements
referred to in Article 5(1)(a) were first received by the Office, contained
an indication that the contents of the earlier application were
incorporated by reference in the application;

(vi) an indication be filed within the time limit applicable under
paragraph (3) as to where, in the earlier application or in the translation
referred to in item (iii), the missing part of the description or the missing
drawing is contained.

(5) [Requirements Under Article 5(7)(a)] (a) The reference to the
previously filed application referred to in Article 5(7)(a) shall indicate
that, for the purposes of the filing date, the description and any drawings
are replaced by the reference to the previously filed application; the
reference shall also indicate the number of that application, and the
Office with which that application was filed. A Contracting Party may
require that the reference also indicate the filing date of the previously
filed application.

(b) A Contracting Party may, subject to Rule 4(3), require that:
(i) a copy of the previously filed application and, where the

previously filed application is not in a language accepted by the Office,
a translation of that previously filed application, be filed with the Office
within a time limit which shall be not less than two months from the date
on which the application containing the reference referred to in Article
5(7)(a) was received by the Office;

(ii) a certified copy of the previously filed application be filed with
the Office within a time limit which shall be not less than four months
from the date of the receipt of the application containing the reference
referred to in Article 5(7)(a).

(c) A Contracting Party may require that the reference referred to in
Article 5(7)(a) be to a previously filed application that had been filed by
the applicant or his predecessor or successor in title.

(6) [Exceptions Under Article 5(8)(ii)] The types of applications
referred to in Article 5(8)(ii) shall be:

(i) divisional applications;
(ii) applications for continuation or continuation-in-part;
(iii) applications by new applicants determined to be entitled to an

invention contained in an earlier application.

Rule 3

Details Concerning the Application Under
Article 6(1), (2) and (3)

(1) [Further Requirements Under Article 6(1)(iii)] (a) A
Contracting Party may require that an applicant who wishes an
application to be treated as a divisional application under Rule 2(6)(i)
indicate:

(i) that he wishes the application to be so treated;
(ii) the number and filing date of the application from which the

application is divided.
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(b) A Contracting Party may require that an applicant who wishes
an application to be treated as an application under Rule 2(6)(iii)
indicate:

(i) that he wishes the application to be so treated;
(ii) the number and filing date of the earlier application.
(c) A Contracting Party may require that an applicant who wishes

an application to be treated as an application for a patent of addition
indicate:

(i) that he wishes the application to be so treated;
(ii) the number and filing date of the parent application.
(d) A Contracting Party may require that an applicant who wishes

an application to be treated as an application for the continuation or the
continuation-in-part of an earlier application indicate:

(i) that he wishes the application to be so treated;
(ii) the number and filing date of the earlier application.
(e) Where a Contracting Party is an intergovernmental

organization, it may require that an applicant indicate:
(i) a petition that the applicant wishes to obtain a regional patent;
(ii) the member States of that intergovernmental organization in

which protection for the invention is sought.
(2) [Request Form Under Article 6(2)(b)] A Contracting Party

shall accept the presentation of the contents referred to in Article
6(2)(a):

(i) on a request Form, if that request Form corresponds to the Patent
Cooperation Treaty request Form with any modifications under Rule
20(2);

(ii) on a Patent Cooperation Treaty request Form, if that request
Form is accompanied by an indication to the effect that the applicant
wishes the application to be treated as a national or regional application,
in which case the request Form shall be deemed to incorporate the
modifications referred to in item (i);

(iii) on a Patent Cooperation Treaty request Form which contains
an indication to the effect that the applicant wishes the application to be
treated as a national or regional application, if such a request Form is
available under the Patent Cooperation Treaty.

(3) [Requirement Under Article 6(3)] A Contracting Party may
require, under Article 6(3), a translation of the title, claims and abstract
of an application that is in a language accepted by the Office, into any
other languages accepted by that Office.

Rule 4

Availability of Earlier Application Under Article 6(5)
and Rule 2(4) or of Previously Filed Application

Under Rule 2(5)(b)

(1) [Copy of Earlier Application Under Article 6(5)] Subject to
paragraph (3), a Contracting Party may require that a copy of the earlier
application referred to in Article 6(5) be filed with the Office within a
time limit which shall be not less than 16 months from the filing date of
that earlier application or, where there is more than one such earlier
application, from the earliest filing date of those earlier applications.

(2) [Certification] Subject to paragraph (3), a Contracting Party
may require that the copy referred to in paragraph (1) and the date of
filing of the earlier application be certified as correct by the Office with
which the earlier application was filed.

(3) [Availability of Earlier Application or of Previously Filed
Application] No Contracting Party shall require the filing of a copy or a
certified copy of the earlier application or a certification of the filing
date, as referred to in paragraphs (1) and (2), and Rule 2(4), or a copy or
a certified copy of the previously filed application as referred to in Rule
2(5)(b), where the earlier application or the previously filed application
was filed with its Office, or is available to that Office from a digital
library which is accepted by the Office for that purpose.

(4) [Translation] Where the earlier application is not in a language
accepted by the Office and the validity of the priority claim is relevant to
the determination of whether the invention concerned is patentable, the

Contracting Party may require that a translation of the earlier
application referred to in paragraph (1) be filed by the applicant, upon
invitation by the Office or other competent authority, within a time limit
which shall be not less than two months from the date of that invitation,
and not less than the time limit, if any, applied under that paragraph.

Rule 5

Evidence Under Articles 6(6) and 8(4)(c) and Rules 7(4),
15(4), 16(6), 17(6) and 18(4)

Where the Office notifies the applicant, owner or other person that
evidence is required under Article 6(6) or 8(4)(c), or Rule 7(4), 15(4),
16(6), 17(6) or 18(4), the notification shall state the reason of the Office
for doubting the veracity of the matter, indication or signature, or the
accuracy of the translation, as the case may be.

Rule 6

Time Limits Concerning the Application Under
Article 6(7) and (8)

(1) [Time Limits Under Article 6(7) and (8)] Subject to paragraphs
(2) and (3), the time limits referred to in Article 6(7) and (8) shall be not
less than two months from the date of the notification referred to in
Article 6(7).

(2) [Exception to Time Limit Under Article 6(8)] Subject to
paragraph (3), where a notification under Article 6(7) has not been made
because indications allowing the applicant to be contacted by the Office
have not been filed, the time limit referred to in Article 6(8) shall be not
less than three months from the date on which one or more of the
elements referred to in Article 5(1)(a) were first received by the Office.

(3) [Time Limits Under Article 6(7) and (8) Relating to Payment of
Application Fee in Accordance with the Patent Cooperation Treaty]
Where any fees required to be paid under Article 6(4) in respect of the
filing of the application are not paid, a Contracting Party may, under
Article 6(7) and (8), apply time limits for payment, including late
payment, which are the same as those applicable under the Patent
Cooperation Treaty in relation to the international filing fee.

Rule 7

Details Concerning Representation Under Article 7

(1) [Other Procedures Under Article 7(2)(a)(iii)] The other
procedures referred to in Article 7(2)(a)(iii) for which a Contracting
Party may not require appointment of a representative are:

(i) the filing of a copy of an earlier application under Rule 2(4);
(ii) the filing of a copy of a previously filed application under Rule

2(5)(b).
(2) [Appointment of Representative Under Article 7(3)] (a) A

Contracting Party shall accept that the appointment of a representative
be filed with the Office in:

(i) a separate communication (hereinafter referred to as a „power of
attorney”) signed by the applicant, owner or other interested person and
indicating the name and address of the representative; or, at the
applicant’s option,

(ii) the request Form referred to in Article 6(2), signed by the
applicant.

(b) A single power of attorney shall be sufficient even where it
relates to more than one application or patent of the same person, or to
one or more applications and one or more patents of the same person,
provided that all applications and patents concerned are identified in the
single power of attorney. A single power of attorney shall also be
sufficient even where it relates, subject to any exception indicated by
the appointing person, to all existing and future applications or patents
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of that person. The Office may require that, where that single power of
attorney is filed on paper or as otherwise permitted by the Office, a
separate copy thereof be filed for each application and patent to which it
relates.

(3) [Translation of Power of Attorney] A Contracting Party may
require that, if a power of attorney is not in a language accepted by the
Office, it be accompanied by a translation.

(4) [Evidence] A Contracting Party may require that evidence be
filed with the Office only where the Office may reasonably doubt the
veracity of any indication contained in any communication referred to
in paragraph (2)(a).

(5) [Time Limits Under Article 7(5) and (6)] Subject to paragraph
(6), the time limits referred to in Article 7(5) and (6) shall be not less
than two months from the date of the notification referred to in Article
7(5).

(6) [Exception to Time Limit Under Article 7(6)] Where a
notification referred to in Article 7(5) has not been made because
indications allowing the applicant, owner or other interested person to
be contacted by the Office have not been filed, the time limit referred to
in Article 7(6) shall be not less than three months from the date on which
the procedure referred to in Article 7(5) was commenced.

Rule 8

Filing of Communications Under Article 8(1)

(1) [Communications Filed on Paper] (a) After June 2, 2005, any
Contracting Party may, subject to Articles 5(1) and 8(1)(d), exclude the
filing of communications on paper or may continue to permit the filing
of communications on paper. Until that date, all Contracting Parties
shall permit the filing of communications on paper.

(b) Subject to Article 8(3) and subparagraph (c), a Contracting
Party may prescribe the requirements relating to the form of
communications on paper.

(c) Where a Contracting Party permits the filing of
communications on paper, the Office shall permit the filing of
communications on paper in accordance with the requirements under
the Patent Cooperation Treaty relating to the form of communications
on paper.

(d) Notwithstanding subparagraph (a), where the receiving or
processing of a communication on paper, due to its character or its size,
is deemed not practicable, a Contracting Party may require the filing of
that communication in another form or by other means of transmittal.

(2) [Communications Filed in Electronic Form or by Electronic
Means of Transmittal] (a) Where a Contracting Party permits the filing
of communications in electronic form or by electronic means of
transmittal with its Office in a particular language, including the filing
of communications by telegraph, teleprinter, telefacsimile or other like
means of transmittal, and there are requirements applicable to that
Contracting Party under the Patent Cooperation Treaty in relation to
communications filed in electronic form or by electronic means of
transmittal in that language, the Office shall permit the filing of
communications in electronic form or by electronic means of
transmittal in the said language in accordance with those requirements.

(b) A Contracting Party which permits the filing of
communications in electronic form or by electronic means of
transmittal with its Office shall notify the International Bureau of the
requirements under its applicable law relating to such filing. Any such
notification shall be published by the International Bureau in the
language in which it is notified and in the languages in which authentic
and official texts of the Treaty are established under Article 25.

(c) Where, under subparagraph (a), a Contracting Party permits the
filing of communications by telegraph, teleprinter, telefacsimile or
other like means of transmittal, it may require that the original of any
document which was transmitted by such means of transmittal,
accompanied by a letter identifying that earlier transmission, be filed on

paper with the Office within a time limit which shall be not less than one
month from the date of the transmission.

(3) [Copies, Filed in Electronic Form or by Electronic Means of
Transmittal, of Communications Filed on Paper] (a) Where a
Contracting Party permits the filing of a copy, in electronic form or by
electronic means of transmittal, of a communication filed on paper in a
language accepted by the Office, and there are requirements applicable
to that Contracting Party under the Patent Cooperation Treaty in relation
to the filing of such copies of communications, the Office shall permit
the filing of copies of communications in electronic form or by
electronic means of transmittal, in accordance with those requirements.

(b) Paragraph (2)(b) shall apply, mutatis mutandis, to copies, in
electronic form or by electronic means of transmittal, of
communications filed on paper.

Rule 9

Details Concerning the Signature Under Article 8(4)

(1) [Indications Accompanying Signature] A Contracting Party
may require that the signature of the natural person who signs be
accompanied by:

(i) an indication in letters of the family or principal name and the
given or secondary name or names of that person or, at the option of that
person, of the name or names customarily used by the said person;

(ii) an indication of the capacity in which that person signed, where
such capacity is not obvious from reading the communication.

(2) [Date of Signing] A Contracting Party may require that a
signature be accompanied by an indication of the date on which the
signing was effected. Where that indication is required but is not
supplied, the date on which the signing is deemed to have been effected
shall be the date on which the communication bearing the signature was
received by the Office or, if the Contracting Party so permits, a date
earlier than the latter date.

(3) [Signature of Communication on Paper] Where a
communication to the Office of a Contracting Party is on paper and a
signature is required, that Contracting Party:,

(i) shall, subject to item (iii), accept a handwritten signature;
(ii) may permit, instead of a handwritten signature, the use of other

forms of signature, such as a printed or stamped signature, or the use of a
seal or of a bar-coded label;

(iii) may, where the natural person who signs the communication is
a national of the Contracting Party and such person’s address is on its
territory, or where the legal entity on behalf of which the
communication is signed is organized under its law and has either a
domicile or a real and effective industrial or commercial establishment
on its territory, require that a seal be used instead of a handwritten
signature.

(4) [Signature of Communications Filed in Electronic Form or by
Electronic Means of Transmittal Resulting in Graphic Representation]
Where a Contracting Party permits the filing of communications in
electronic form or by electronic means of transmittal, it shall consider
such a communication signed if a graphic representation of a signature
accepted by that Contracting Party under paragraph (3) appears on that
communication as received by the Office of that Contracting Party.

(5) [Signature of Communications Filed in Electronic Form Not
Resulting in Graphic Representation of Signature] (a) Where a
Contracting Party permits the filing of communications in electronic
form, and a graphic representation of a signature accepted by that
Contracting Party under paragraph (3) does not appear on such a
communication as received by the Office of that Contracting Party, the
Contracting Party may require that the communication be signed using a
signature in electronic form as prescribed by that Contracting Party.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), where a Contracting Party
permits the filing of communications in electronic form in a particular
language, and there are requirements applicable to that Contracting
Party under the Patent Cooperation Treaty in relation to signatures in
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electronic form of communications filed in electronic form in that
language which do not result in a graphic representation of the
signature, the Office of that Contracting Party shall accept a signature in
electronic form in accordance with those requirements.

(c) Rule 8(2)(b) shall apply mutatis mutandis.
(6) [Exception to Certification of Signature Under Article 8(4)(b)]

A Contracting Party may require that any signature referred to in
paragraph (5) be confirmed by a process for certifying signatures in
electronic form specified by that Contracting Party.

Rule 10

Details Concerning Indications Under Article 8(5), (6) and (8)

(1) [Indications Under Article 8(5)] (a) A Contracting Party may
require that any communication:

(i) indicate the name and address of the applicant, owner or other
interested person;

(ii) indicate the number of the application or patent to which it
relates;

(iii) contain, where the applicant, owner or other interested person
is registered with the Office, the number or other indication under which
he is so registered.

(b) A Contracting Party may require that any communication by a
representative for the purposes of a procedure before the Office contain:

(i) the name and address of the representative;
(ii) a reference to the power of attorney, or other communication in

which the appointment of that representative is or was effected, on the
basis of which the said representative acts;

(iii) where the representative is registered with the Office, the
number or other indication under which he is registered.

(2) [Address for Correspondence and Address for Legal Service] A
Contracting Party may require that the address for correspondence
referred to in Article 8(6)(i) and the address for legal service referred to
in Article 8(6)(ii) be on a territory prescribed by that Contracting Party.

(3) [Address Where No Representative Is Appointed] Where no
representative is appointed and an applicant, owner or other interested
person has provided, as his address, an address on a territory prescribed
by the Contracting Party under paragraph (2), that Contracting Party
shall consider that address to be the address for correspondence referred
to in Article 8(6)(i) or the address for legal service referred to in Article
8(6)(ii), as required by the Contracting Party, unless that applicant,
owner or other interested person expressly indicates another such
address under Article 8(6).

(4) [Address Where Representative Is Appointed] Where a
representative is appointed, a Contracting Party shall consider the
address of that representative to be the address for correspondence
referred to in Article 8(6)(i) or the address for legal service referred to in
Article 8(6)(ii), as required by the Contracting Party, unless that
applicant, owner of other interested person expressly indicates another
such address under Article 8(6).

(5) [Sanctions for Non-Compliance with Requirements Under
Article 8(8)] No Contracting Party may provide for the refusal of an
application for failure to comply with any requirement to file a
registration number or other indication under paragraph (1)(a)(iii) and
(b)(iii).

Rule 11

Time Limits Concerning Communications Under
Article 8(7) and (8)

(1) [Time Limits Under Article 8(7) and (8)] Subject to paragraph
(2), the time limits referred to in Article 8(7) and (8) shall be not less
than two months from the date of the notification referred to in Article
8(7).

(2) [Exception to Time Limit Under Article 8(8)] Where a
notification under Article 8(7) has not been made because indications
allowing the applicant, owner or other interested person to be contacted
by the Office have not been filed, the time limit referred to in Article
8(8) shall be not less than three months from the date on which the
communication referred to in Article 8(7) was received by the Office.

Rule 12

Details Concerning Relief in Respect of Time Limits
Under Article 11

(1) [Requirements Under Article H(1)] (a) A Contracting Party
may require that a request referred to in Article 11(1):

(i) be signed by the applicant or owner;
(ii) contain an indication to the effect that extension of a time limit

is requested, and an identification of the time limit in question.
(b) Where a request for extension of a time limit is filed after the

expiration of the time limit, a Contracting Party may require that all of
the requirements in respect of which the time limit for the action
concerned applied be complied with at the same time as the request is
filed.

(2) [Period and Time Limit Under Article 11(1)] (a) The period of
extension of a time limit referred to in Article 11(1) shall be not less than
two months from the date of the expiration of the unextended time limit.

(b) The time limit referred to in Article 11(1)(ii) shall expire not
earlier than two months from the date of the expiration of the
unextended time limit.

(3) [Requirements Under Article 11(2)(i)] A Contracting Party
may require that a request referred to in Article 11(2):

(i) be signed by the applicant or owner;
(ii) contain an indication to the effect that relief in respect of

non-compliance with a time limit is requested, and an identification of
the time limit in question.

(4) [Time Limit for Filing a Request Under Article 11(2)(ii)] The
time limit referred to in Article 11(2)(ii) shall expire not earlier than two
months after a notification by the Office that the applicant or owner did
not comply with the time limit fixed by the Office.

(5) [Exceptions Under Article 11(3)] (a) No Contracting Party
shall be required under Article 11(1) or (2) to grant:

(i) a second, or any subsequent, relief in respect of a time limit for
which relief has already been granted under Article 11(1) or (2);

(ii) relief for filing a request for relief under Article 11(1) or (2) or a
request for reinstatement under Article 12(1);

(iii) relief in respect of a time limit for the payment of maintenance
fees;

(iv) relief in respect of a time limit referred to in Article 13(1), (2)
or (3);

(v) relief in respect of a time limit for an action before a board of
appeal or other review body constituted in the framework of the Office;

(vi) relief in respect of a time limit for an action in inter partes
proceedings.

(b) No Contracting Party which provides a maximum time limit for
compliance with all of the requirements of a procedure before the Office
shall be required under Article 11(1) or (2) to grant relief in respect of a
time limit for an action in that procedure in respect of any of those
requirements beyond that maximum time limit.

Rule 13

Details Concerning Reinstatement of Rights After a Finding of
Due Care or Unintentionality by the Office Under Article 12

(1) [Requirements Under Article 12(1)(i)] A Contracting Party
may require that a request referred to in Article 12(1)(i) be signed by the
applicant or owner.
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(2) [Time Limit Under Article 12(1)(ii)] The time limit for making
a request, and for complying with the requirements, under Article
12(1)(ii), shall be the earlier to expire of the following:

(i) not less than two months from the date of the removal of the
cause of failure to comply with the time limit for the action in question;

(ii) not less than 12 months from the date of expiration of the time
limit for the action in question, or, where a request relates to
non-payment of a maintenance fee, not less than 12 months from the
date of expiration of the period of grace provided under Article 5bis of
the Paris Convention.

(3) [Exceptions Under Article 12(2)] The exceptions referred to in
Article 12(2) are failure to comply with a time limit:

(i) for an action before a board of appeal or other review body
constituted in the framework of the Office;

(ii) for making a request for relief under Article 11 (1) or (2) or a
request for reinstatement under Article 12(1);

(iii) referred to in Article 13(1), (2) or (3);
(iv) for an action in inter partes proceedings.

Rule 14

Details Concerning Correction or Addition of Priority Claim
and Restoration of Priority Right Under Article 13

(1) [Exception Under Article 13(1)] No Contracting Party shall be
obliged to provide for the correction or addition of a priority claim
under Article 13(1), where the request referred to in Article 13(1)(i) is
received after the applicant has made a request for early publication or
for expedited or accelerated processing, unless that request for early
publication or for expedited or accelerated processing is withdrawn
before the technical preparations for publication of the application have
been completed.

(2) [Requirements Under Article 13(1)(i)] A Contracting Party
may require that a request referred to in Article 13(1)(i) be signed by the
applicant.

(3) [Time Limit Under Article 13(1)(ii)] The time limit referred to
in Article 13(1)(ii) shall be not less than the time limit applicable under
the Patent Cooperation Treaty to an international application for the
submission of a priority claim after the filing of an international
application.

(4) [Time Limits Under Article 13(2)] (a) The time limit referred to
in Article 13(2), introductory part, shall expire not less than two months
from the date on which the priority period expired.

(b) The time limit referred to in Article 13(2)(ii) shall be the time
limit applied under subparagraph (a), or the time that any technical
preparations for publication of the subsequent application have been
completed, whichever expires earlier.

(5) [Requirements Under Article 13(2)(i)] A Contracting Party
may require that a request referred to in Article 13(2)(i):

(i) be signed by the applicant; and
(ii) be accompanied, where the application did not claim the

priority of the earlier application, by the priority claim.
(6) [Requirements Under Article 13(3)] (a) A Contracting Party

may require that a request referred to in Article 13(3)(i):
(i) be signed by the applicant; and
(ii) indicate the Office to which the request for a copy of the earlier

application had been made and the date of that request.
(b) A Contracting Party may require that:
(i) a declaration or other evidence in support of the request referred

to in Article 13(3) be filed with the Office within a time limit fixed by
the Office;

(ii) the copy of the earlier application referred to in Article
13(3)(iv) be filed with the Office within a time limit which shall be not
less than one month from the date on which the applicant is provided
with that copy by the Office with which the earlier application was filed.

(7) [Time Limit Under Article 13(3)(iii)] The time limit referred to
in Article 13(3)(iii) shall expire two months before the expiration of the
time limit prescribed in Rule 4(1).

Rule 15

Request for Recordation of Change in Name or Address

(1) [Request] Where there is no change in the person of the
applicant or owner but there is a change in his name or address, a
Contracting Party shall accept that a request for recordation of the
change be made in a communication signed by the applicant or owner
and containing the following indications:

(i) an indication to the effect that recordation of a change in name
or address is requested;

(ii) the number of the application or patent concerned;
(iii) the change to be recorded;
(iv) the name and address of the applicant or the owner prior to the

change.
(2) [Fees] A Contracting Party may require that a fee be paid in

respect of a request referred to in paragraph (1).
(3) [Single Request] (a) A single request shall be sufficient even

where the change relates to both the name and address of the applicant
or the owner.

(b) A single request shall be sufficient even where the change
relates to more than one application or patent of the same person, or to
one or more applications and one or more patents of the same person,
provided that the numbers of all applications and patents concerned are
indicated in the request. A Contracting Party may require that, where
that single request is filed on paper or as otherwise permitted by, the
Office, a separate copy thereof be filed for each application and patent
to which it relates.

(4) [Evidence] A Contracting Party may require that evidence be
filed with the Office only where the Office may reasonably doubt the
veracity of any indication contained in the request.

(5) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may
require that formal requirements other than those referred to in
paragraphs (1) to (4) be complied with in respect of the request referred
to in paragraph (1), except where otherwise provided for by the Treaty
or prescribed in these Regulations. In particular, the filing of any
certificate concerning the change may not be required.

(6) [Notification] Where one or more of the requirements applied
by the Contracting Party under paragraphs (1) to (4) are not complied
with, the Office shall notify the applicant or owner, giving the
opportunity to comply with any such requirement, and to make
observations, within not less than two months from the date of the
notification.

(7) [Non-Compliance with Requirements] (a) Where one or more
of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs
(1) to (4) are not complied with within the time limit under
subparagraph (b), the Contracting Party may provide that the request
shall be refused, but no more severe sanction may be applied.

(b) The time limit referred to in subparagraph (a) shall be:
(i) subject to item (ii), not less than two months from the date of the

notification;
(ii) where indications allowing the Office to contact the person who

made the request referred to in paragraph (1) have not been filed, not
less than three months from the date on which that request was received
by the Office.

(8) [Change in the Name or Address of the Representative, or in the
Address for Correspondence or Address for Legal Service] Paragraphs
(1) to (7) shall apply, mutatis mutandis, to any change in the name or
address of the representative, and to any change relating to the address
for correspondence or address for legal service.
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Rule 16

Request for Recordation of Change in Applicant or Owner

(1) [Request for Recordation of a Change in Applicant or Owner]
(a) Where there is a change in the person of the applicant or owner, a
Contracting Party shall accept that a request for recordation of the
change be made in a communication signed by the applicant or owner,
or by the new applicant or new owner, and containing the following
indications:

(i) an indication to the effect that a recordation of change in
applicant or owner is requested;

(ii) the number of the application or patent concerned;
(iii) the name and address of the applicant or owner;
(iv) the name and address of the new applicant or new owner;
(v) the date of the change in the person of the applicant or owner;
(vi) the name of a State of which the new applicant or new owner is

a national if he is the national of any State, the name of a State in which
the new applicant or new owner has his domicile, if any, and the name of
a State in which the new applicant or new owner has a real and effective
industrial or commercial establishment, if any;

(vii) the basis for the change requested.
(b) A Contracting Party may require that the request contain:
(i) a statement that the information contained in the request is true

and correct;
(ii) information relating to any government interest by that

Contracting Party.
(2) [Documentation of the Basis of the Change in Applicant or

Owner] (a) Where the change in applicant or owner results from a
contract, a Contracting Party may require that the request include
information relating to the registration of the contract, where
registration is compulsory under the applicable law, and that it be
accompanied, at the” option of the requesting party, by one of the
following:

(i) a copy of the contract, which copy may be required to be
certified, at the option of the requesting party, by a notary public or any
other competent public authority or, where permitted under the
applicable law, by a representative having the right to practice before
the Office, as being in conformity with the original contract;

(ii) an extract of the contract showing the change, which extract
may be required to be certified, at the option of the requesting party, by a
notary public or any other competent public authority or, where
permitted under the applicable law, by a representative having the right
to practice before the Office, as being a true extract of the contract;

(iii) an uncertified certificate of transfer of ownership by contract
drawn up with the content as prescribed in the Model International Form
in respect of a certificate of transfer and signed by both the applicant and
the new applicant, or by both the owner and the new owner.

(b) Where the change in applicant or owner results from a merger,
or from the reorganization or division of a legal entity, a Contracting
Party may require that the request be accompanied by a copy of a
document, which document originates from a competent authority and
evidences the merger, or the reorganization or division of the legal
entity, and any attribution of rights involved, such as a copy of an
extract from a register of commerce. A Contracting Party may also
require that the copy be certified, at the option of the requesting party,
by the authority which issued the document or by a notary public or any
other competent public authority or, where permitted under the
applicable law, by a representative having the right to practice before
the Office, as being in conformity with the original document.

(c) Where the change in applicant or owner does not result from a
contract, a merger, or the reorganization or division of a legal entity, but
results from another ground, for example, by operation of law or a court
decision, a Contracting Party may require that the request be
accompanied by a copy of a document evidencing the change. A
Contracting Party may also require that the copy be certified as being in
conformity with the original document, at the option of the requesting

party, by the authority which issued the document or by a notary public
or any other competent public authority or, where permitted under the
applicable law, by a representative having the right to practice before
the Office.

(d) Where the change is in the person of one or more but not all of
several co-applicants or co-owners, a Contracting Party may require
that evidence of the consent to the change of any co-applicant or
co-owner in respect of whom there is no change be provided to the
Office.

(3) [Translation] A Contracting Party may require a translation of
any document filed under paragraph (2) that is not in a language
accepted by the Office.

(4) [Fees] A Contracting Party may require that a fee be paid in
respect of a request referred to in paragraph (1).

(5) [Single Request] A single request shall be sufficient even where
the change relates to more than one application or patent of the same
person, or to one or more applications and one or more patents of the
same person, provided that the change in applicant or owner is the same
for all applications and patents concerned, and the numbers of all
applications and patents concerned are indicated in the request. A
Contracting Party may require that, where that single request is filed on
paper or as otherwise permitted by the Office, a separate copy thereof be
filed for each application and patent to which it relates.

(6) [Evidence] A Contracting Party may require that evidence, or
further evidence in the case of paragraph (2), be filed with the Office
only where that Office may reasonably doubt the veracity of any
indication contained in the request or in any document referred to in the
present Rule, or the accuracy of any translation referred to in paragraph
(3).

(7) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may
require that formal requirements other than those referred to in
paragraphs (1) to (6) be complied with in respect of the request referred
to in this Rule, except where otherwise provided for by the Treaty or
prescribed in these Regulations.

(8) [Notification; Non-Compliance with Requirements] Rule 15
(6) and (7) shall apply, mutatis mutandis, where one or more of the
requirements applied under paragraphs (1) to (5) are not complied with,
or where evidence, or further evidence, is required under paragraph (6).

(9) [Exclusion with Respect to Inventorship] A Contracting Party
may exclude the application of this Rule in respect of changes in
inventorship. What constitutes inventorship shall be determined under
the applicable law.

Rule 17

Request for Recordation of a License or a Security Interest

(1) [Request for Recordation of a License] (a) Where a license in
respect of an application or patent may be recorded under the applicable
law, the Contracting Party shall accept that a request for recordation of
that license be made in a communication signed by the licensor or the
licensee and containing the following indications:

(i) an indication to the effect that a recordation of a license is
requested;

(ii) the number of the application or patent concerned;
(iii) the name and address of the licensor;
(iv) the name and address of the licensee;
(v) an indication of whether the license is an exclusive license or a

non-exclusive license;
(vi) the name of a State of which the licensee is a national if he is

the national of any State, the name of a State in which the licensee has
his domicile, if any, and the name of a State in which the licensee has a
real and effective industrial or commercial establishment, if any.

(b) A Contracting Party may require that the request contain:
(i) a statement that the information contained in the request is true

and correct;
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(ii) information relating to any government interest by that
Contracting Party;

(iii) information relating to the registration of the license, where
registration is compulsory under the applicable law;

(iv) the date of the license and its duration.
(2) [Documentation of the Basis of the License] (a) Where the

license is a freely concluded agreement, a Contracting Party may
require that the request be accompanied, at the option of the requesting
party, by one of the following:

(i) a copy of the agreement, which copy may be required to be
certified, at the option of the requesting party, by a notary public or any
other competent public authority or, where permitted under the
applicable law, by a representative having the right to practice before
the Office, as being in conformity with the original agreement;

(ii) an extract of the agreement consisting of those portions of that
agreement which show the rights licensed and their extent, which
extract may be required to be certified, at the option of the requesting
party, by a notary public or any other competent public authority or,
where permitted under the applicable law, by a representative having
the right to practice before the Office, as being a true extract of the
agreement.

(b) A Contracting Party may require, where the license is a freely
concluded agreement, that any applicant, owner, exclusive licensee,
co-applicant, co-owner or co-exclusive licensee who is not party to that
agreement give his consent to the recordation of the agreement in a
communication to the Office.

(c) Where the license is not a freely concluded agreement, for
example, it results from operation of law or a court decision, a
Contracting Party may require that the request be accompanied by a
copy of a document evidencing the license. A Contracting Party may
also require that the copy be certified as being in conformity with the
original document, at the option of the requesting party, by the authority
which issued the document or by a notary public or any other competent
public authority or, where permitted under the applicable law, by a
representative having the right to practice before the Office.

(3) [Translation] A Contracting Party may require a translation of
any document filed under paragraph (2) that is not in a language
accepted by the Office.

(4) [Fees] A Contracting Party may require that a fee be paid in
respect of a request referred to in paragraph (1).

(5) [Single Request] Rule 16(5) shall apply, mutatis mutandis, to
requests for recordation of a license.

(6) [Evidence] Rule 16(6) shall apply, mutatis mutandis, to
requests for recordation of a license.

(7) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may
require that formal requirements other than those referred to in
paragraphs (1) to (6) be complied with in respect of the request referred
to in paragraph (1), except where otherwise provided for by the Treaty
or prescribed in these Regulations.

(8) [Notification; Non-Compliance with Requirements] Rule 15
(6) and (7) shall apply, mutatis mutandis, where one or more of the
requirements applied under paragraphs (1) to (5) are not complied with,
or where evidence, or further evidence, is required under paragraph (6).

(9) [Request for Recordation of a Security Interest or Cancellation
of the Recordation of a License or a Security Interest] Paragraphs (1) to
(8) shall apply, mutatis mutandis, to requests for:

(i) recordation of a security interest in respect of an application or
patent;

(ii) cancellation of the recordation of a license or a security interest
in respect of an application or patent.

Rule 18

Request for Correction of a Mistake

(1) [Request] (a) Where an application, a patent or any request
communicated to the Office in respect of an application or a patent

contains a mistake, not related to search or substantive examination,
which is correctable by the Office under the applicable law, the Office
shall accept that a request for correction of that mistake in the records
and publications of the Office be made in a communication to the Office
signed by the applicant or owner and containing the following
indications:

(i) an indication to the effect that a correction of mistake is
requested;

(ii) the number of the application or patent concerned;
(iii) the mistake to be corrected;
(iv) the correction to be made;
(v) the name and address of the requesting party.
(b) A Contracting Party may require that the request be

accompanied by a replacement part or part incorporating the correction
or, where paragraph (3) applies, by such a replacement part or part
incorporating the correction for each application and patent to which the
request relates.

(c) A Contracting Party may require that the request be subject to a
declaration by the requesting party stating that the mistake was made in
good faith.

(d) A Contracting Party may require that the request be subject to a
declaration by the requesting party stating that the said request was
made without undue delay or, at the option of the Contracting Party, that
it was made without intentional delay, following the discovery of the
mistake.

(2) [Fees] (a) Subject to subparagraph (b), a Contracting Party may
require that a fee be paid in respect of a request under paragraph (1).

(b) The Office shall correct its own mistakes, ex officio or upon
request, for no fee.

(3) [Single Request] Rule 16(5) shall apply, mutatis mutandis, to
requests for correction of a mistake, provided that the mistake and the
requested correction are the same for all applications and patents
concerned.

(4) [Evidence] A Contracting Party may only require that evidence
in support of the request be filed with the Office where the Office may
reasonably doubt that the alleged mistake is in fact a mistake, or where it
may reasonably doubt the veracity of any matter contained in, or of any
document filed in connection with, the request for correction of a
mistake.

(5) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may
require that formal requirements other than those referred to in
paragraphs (1) to (4) be complied with in respect of the request referred
to in paragraph (1), except where otherwise provided for by the Treaty
or prescribed in these Regulations.

(6) [Notification; Non-Compliance with Requirements] Rule 15(6)
and (7) shall apply, mutatis mutandis, where one or more of the
requirements applied under paragraphs (1) to (3) are not complied with,
or where evidence is required under paragraph (4).

(7) [Exclusions] (a) A Contracting Party may exclude the
application of this Rule in respect of changes in inventorship. What
constitutes inventorship shall be determined under the applicable law.

(b) A Contracting Party may exclude the application of this Rule in
respect of any mistake which must be corrected in that Contracting
Party under a procedure for reissue of the patent.

Rule 19

Manner of Identification of an Application
Without Its Application Number

(1) [Manner of Identification] Where it is required that an
application be identified by its application number, but such a number
has not yet been issued or is not known to the person concerned or his
representative, the application shall be considered identified if one of
the following is supplied, at that person’s option:

(i) a provisional number for the application, if any, given by the
Office;
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(ii) a copy of the request part of the application along with the date
on which the application was sent to the Office;

(iii) a reference number given to the application by the applicant or
his representative and indicated in the application, along with the name
and address of the applicant, the title of the invention and the date on
which the application was sent to the Office.

(2) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may
require that identification means other than those referred to in
paragraph (1) be supplied in order for an application to be identified
where its application number has not yet been issued or is not known to
the person concerned or his representative.

Rule 20

Establishment of Model International Forms

(1) [Model International Forms] The Assembly shall, under
Article 14(1)(c), establish Model International Forms, in each of the
languages referred to in Article 25(1), in respect of:

(i) a power of attorney;
(ii) a request for recordation of change in name or address;
(iii) a request for recordation of change in applicant or owner;
(iv) a certificate of transfer;
(v) a request for recordation, or cancellation of recordation, of a

license;
(vi) a request for recordation, or cancellation of recordation, of a

security interest;
(vii) a request for correction of a mistake.
(2) [Modifications Referred to in Rule 3(2)(i)] The Assembly shall

establish the modifications of the Patent Cooperation Treaty request
Form referred to in Rule 3(2)(i).

(3) [Proposals by the International Bureau] The International
Bureau shall present proposals to the Assembly concerning:

(i) the establishment of Model International Forms referred to in
paragraph (1);

(ii) the modifications of the Patent Cooperation Treaty request
Form referred to in paragraph (2).

Rule 21

Requirement of Unanimity Under Article 14(3)

Establishment or amendment of the following Rules shall require
unanimity:

(i) any Rules under Article 5(1)(a);
(ii) any Rules under Article 6(1)(iii);
(iii) any Rules under Article 6(3);
(iv) any Rules under Article 7(2)(a)(iii);
(v) Rule 8(1)(a);
(vi) the present Rule.

A Szabadalmi Jogi Szerzõdés mellékletét képezõ Végrehajtási
Szabályzat

1. szabály

Rövidített kifejezések

(1) [„Szerzõdés”; „cikk”] a) E Végrehajtási Szabályzatban a
„Szerzõdés” a Szabadalmi Jogi Szerzõdést jelenti.

b) E Végrehajtási Szabályzatban a „cikk” a Szerzõdés meghatáro-
zott cikkére utal.

(2) [A Szerzõdésben meghatározott rövidített kifejezések] Az
1. cikkben a Szerzõdés alkalmazásának céljaira meghatározott rövidí-
tett kifejezések ugyanazt jelentik a Végrehajtási Szabályzat alkalmazá-
sában is.

2. szabály

Az 5. cikk szerinti bejelentési napra vonatkozó
részletes szabályok

(1) [Az 5. cikk (3) bekezdése és (4) bekezdésének b) pontja szerinti
határidõk] A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az 5. cikk (3)
bekezdésében és (4) bekezdésének b) pontjában említett határidõ nem
lehet rövidebb, mint az 5. cikk (3) bekezdése szerinti értesítés napjától
számított két hónap.

(2) [Kivétel az 5. cikk (4) bekezdésének b) pontja szerinti határidõ
alól] Ha az 5. cikk (3) bekezdése értelmében értesítést azért nem küld-
tek, mert nem nyújtottak be olyan adatokat, amelyek a bejelentõvel való
kapcsolatfelvételt a Hivatal részérõl lehetõvé tették volna, az 5. cikk (4)
bekezdésének b) pontjában említett határidõ nem lehet rövidebb, mint
az attól a naptól számított két hónap, amelyen az 5. cikk (1) bekezdésé-
nek a) pontjában említett kellékek valamelyikét a Hivatal elõször kéz-
hez vette.

(3) [Az 5. cikk (6) bekezdésének a) és b) pontja szerinti határidõk]
Az 5. cikk (6) bekezdésének a) és b) pontja szerinti határidõk a követ-
kezõk:

(i) az értesítés napjától számított legalább két hónap, ha értesítést
küldtek az 5. cikk (5) bekezdése szerint;

(ii) az attól a naptól számított legalább két hónap, amelyen az
5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett kellékek valamelyikét a
Hivatal elõször kézhez vette, ha értesítést nem küldtek.

(4) [Az 5. cikk (6) bekezdésének b) pontja szerinti követelmények]
A 4. szabály (3) bekezdésében foglalt kivétellel bármelyik Szerzõdõ Fél
megkövetelheti, hogy a bejelentési napnak az 5. cikk (6) bekezdésének
b) pontja szerinti meghatározásához

(i) nyújtsák be a korábbi bejelentés másolatát a (3) bekezdés szerin-
ti határidõn belül;

(ii) a Hivatal felhívására nyújtsák be a korábbi bejelentésnek azt azt
fogadó Hivatal által hitelesített másolatát és a korábbi bejelentésnek az
így hitelesített bejelentési napját a felhívás napjától számított legalább
négy hónapos határidõn belül vagy a 4. szabály (1) bekezdése szerinti
határidõn belül, ha az korábban jár le;

(iii) nyújtsák be a korábbi bejelentés fordítását a (3) bekezdés sze-
rinti határidõn belül, ha a korábbi bejelentés nem a Hivatal által elfoga-
dott nyelven készült;

(iv) a korábbi bejelentés teljes egészében tartalmazza a leírás hi-
ányzó részét vagy a hiányzó rajzot;

(v) a bejelentés azon a napon, amelyen az 5. cikk (1) bekezdésének
a) pontjában említett kellékek valamelyikét a Hivatal elõször kézhez
vette, tartalmazzon utalást arra vonatkozóan, hogy a korábbi bejelentés
tartalma hivatkozás útján a bejelentés részét képezi;

(vi) nyújtsanak be adatot a (3) bekezdés szerinti határidõn belül ar-
ra vonatkozóan, hogy a korábbi bejelentésben vagy az (iii) pont szerinti
fordításban hol szerepel a leírás hiányzó része vagy a hiányzó rajz.

(5) [Az 5. cikk (7) bekezdésének a) pontja szerinti követelmények]
a) A korábban benyújtott bejelentésre történõ, az 5. cikk (7) bekezdésé-
nek a) pontjában említett hivatkozásnak utalnia kell arra, hogy a beje-
lentési nap céljaira a leírást és a rajzot ez a korábban benyújtott bejelen-
tésre történõ hivatkozás helyettesíti; a hivatkozásnak tartalmaznia kell a
korábbi bejelentés számát és azt a Hivatalt, amelyhez azt benyújtották.
A Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy a hivatkozás tartalmazza a koráb-
ban benyújtott bejelentés bejelentési napját is.

b) A 4. szabály (3) bekezdésében foglalt kivétellel a Szerzõdõ Fél
megkövetelheti, hogy

(i) nyújtsák be a Hivatalhoz a korábban benyújtott bejelentés máso-
latát és – ha a korábban benyújtott bejelentés nem a Hivatal által elfoga-
dott nyelven készült – e bejelentés fordítását az attól a naptól számított
legalább két hónapos határidõn belül, amelyen a Hivatal az 5. cikk (7)
bekezdésének a) pontja szerinti hivatkozást tartalmazó bejelentést kéz-
hez vette;

(ii) nyújtsák be a Hivatalhoz a korábban benyújtott bejelentés hite-
les másolatát az 5. cikk (7) bekezdésének a) pontja szerinti hivatkozást
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tartalmazó bejelentés kézhezvételének napjától számított legalább négy
hónapos határidõn belül.

c) A Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy az 5. cikk (7) bekezdésé-
nek a) pontja szerinti hivatkozás arra a korábban benyújtott bejelentésre
vonatkozzon, amelyet a bejelentõ, illetve az õ jogelõdje vagy jogutóda
nyújtott be.

(6) [Az 5. cikk (8) bekezdésének (ii) pontja szerinti kivételek] Az 5.
cikk (8) bekezdésének (ii) pontja szerinti bejelentésfajták a következõk:

(i) megosztással keletkezõ bejelentés;
(ii) bejelentés folytatására vagy részleges folytatására irányuló

bejelentés;
(iii) korábbi bejelentésbe foglalt találmányra jogosultként megha-

tározott új bejelentõ által benyújtott bejelentés.

3. szabály

A bejelentésre vonatkozó részletes szabályok
a 6. cikk (1), (2) és (3) bekezdése alapján

(1) [A 6. cikk (1) bekezdésének (iii) pontja szerinti további követel-
mények] a) A Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy az a bejelentõ, aki azt
kívánja, hogy a bejelentést a 2. szabály (6) bekezdésének (i) pontja sze-
rinti, megosztással keletkezõ bejelentésként kezeljék, tüntesse fel

(i) azt a kívánságát, hogy a bejelentést így kezeljék;
(ii) a megosztott bejelentés számát és bejelentési napját.
b) A Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy az a bejelentõ, aki azt kí-

vánja, hogy a bejelentést a 2. szabály (6) bekezdésének (iii) pontja sze-
rinti bejelentésként kezeljék, tüntesse fel

(i) azt a kívánságát, hogy a bejelentést így kezeljék;
(ii) a korábbi bejelentés számát és bejelentési napját.
c) A Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy az a bejelentõ, aki azt kí-

vánja, hogy a bejelentést pótszabadalomra vonatkozó bejelentésként
kezeljék, tüntesse fel

(i) azt a kívánságát, hogy a bejelentést így kezeljék;
(ii) az alapbejelentés számát és bejelentési napját.
d) A Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy az a bejelentõ, aki azt kí-

vánja, hogy a bejelentést egy korábbi bejelentés folytatásaként vagy
részleges folytatásaként kezeljék, tüntesse fel

(i) azt a kívánságát, hogy a bejelentést így kezeljék;
(ii) a korábbi bejelentés számát és bejelentési napját.
e) Ha a Szerzõdõ Fél kormányközi szervezet, megkövetelheti,

hogy a bejelentõ
(i) tüntessen fel kérelmet arra vonatkozóan, hogy regionális szaba-

dalmat kíván szerezni;
(ii) jelölje meg a kormányközi szervezetnek azokat a tagállamait,

amelyekre kiterjedõen a találmányra oltalmat kíván szerezni.
(2) [A 6. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti ûrlap] A Szerzõdõ

Félnek el kell fogadnia a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett
tartalom benyújtását

(i) a kérelemre vonatkozó ûrlapon, ha ez az ûrlap megegyezik a
Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés szerinti ilyen ûrlappal, figye-
lembe véve a 20. szabály (2) bekezdése alapján elfogadott módosí-
tásokat is;

(ii) a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés szerinti, kérelemre
vonatkozó ûrlapon, ha ehhez az ûrlaphoz társul annak feltüntetése, hogy
a bejelentõ azt kívánja, hogy a bejelentést nemzeti vagy regionális beje-
lentésként kezeljék. Ebben az esetben a kérelemre vonatkozó ûrlapot az
(i) pontban említett módosításokat magában foglalónak kell tekinteni;

(iii) a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés szerinti, kérelemre
vonatkozó ûrlapon, amely tartalmazza a bejelentõ kívánságát arra vo-
natkozóan, hogy a bejelentést nemzeti vagy regionális bejelentésként
kezeljék, feltéve, hogy létesítettek ilyen ûrlapot a Szabadalmi Együtt-
mûködési Szerzõdés szerint.

(3) [A 6. cikk (3) bekezdése szerinti követelmény] A 6. cikk (3) be-
kezdése szerint a Szerzõdõ Fél megkövetelheti a bejelentés Hivatal által
elfogadott nyelven készült címének, igénypontjainak és kivonatának a
Hivatal által elfogadott bármely más nyelvre történõ fordítását.

4. szabály

A 6. cikk (5) bekezdése és a 2. szabály (4) bekezdése szerinti korábbi
bejelentés vagy a 2. szabály (5) bekezdésének b) pontja szerinti,

korábban benyújtott bejelentés hozzáférhetõsége

(1) [A korábbi bejelentés 6. cikk (5) bekezdése szerinti másolata] A
(3) bekezdésben foglalt kivétellel a Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy
a korábbi bejelentés 6. cikk (5) bekezdésében említett másolatát nyújt-
sák be a Hivatalhoz a korábbi bejelentés bejelentési napjától vagy
– több ilyen korábbi bejelentés esetén – a korábbi bejelentések legko-
rábbi bejelentési napjától számított legalább tizenhat hónapos határidõn
belül.

(2) [Hitelesítés] A (3) bekezdésben foglalt kivétellel a Szerzõdõ
Fél megkövetelheti, hogy az (1) bekezdésben említett másolatot és a ko-
rábbi bejelentés bejelentési napját az a Hivatal hitelesítse, amelyhez a
korábbi bejelentést benyújtották.

(3) [A korábbi bejelentés vagy a korábban benyújtott bejelentés
hozzáférhetõsége] Egyik Szerzõdõ Fél sem követelheti meg a korábbi
bejelentés másolatának vagy hitelesített másolatának, illetve a bejelen-
tési nap hitelesítésének az (1) és a (2) bekezdés, valamint a 2. szabály
(4) bekezdése szerinti, illetve a korábban benyújtott bejelentés másola-
tának vagy hitelesített másolatának a 2. szabály (5) bekezdésének b)
pontja szerinti benyújtását, ha a korábbi bejelentést vagy a korábban be-
nyújtott bejelentést a Hivatalánál nyújtották be, vagy az ebben a Hiva-
talban hozzáférhetõ olyan digitális könyvtárból, amelyet a Hivatal erre
a célra elfogad.

(4) [Fordítás] Ha a korábbi bejelentés nem a Hivatal által elfoga-
dott nyelven készült, és az elsõbbségi igény érvényessége lényeges an-
nak megállapításához, hogy a találmány szabadalmazható-e, a Szerzõ-
dõ Fél megkövetelheti, hogy a Hivatal vagy más illetékes hatóság felhí-
vására a bejelentõ nyújtsa be az (1) bekezdés szerinti korábbi bejelentés
fordítását a felhívás napjától számított legalább két hónapos határidõn
belül, ami nem lehet rövidebb, mint – ha van ilyen – az (1) bekezdés
szerinti határidõ.

5. szabály

A 6. cikk (6) bekezdése és a 8. cikk (4) bekezdésének c) pontja,
valamint a 7. szabály (4) bekezdése, a 15. szabály (4) bekezdése,
a 16. szabály (6) bekezdése, a 17. szabály (6) bekezdése és a 18.

szabály (4) bekezdése szerinti bizonyíték

Ha a Hivatal értesíti a bejelentõt, a szabadalmast vagy más sze-
mélyt arról, hogy a 6. cikk (6) bekezdése vagy a 8. cikk (4) bekezdésé-
nek c) pontja, illetve a 7. szabály (4) bekezdése, a 15. szabály (4) bekez-
dése, a 16. szabály (6) bekezdése, a 17. szabály (6) bekezdése vagy a 18.
szabály (4) bekezdése alapján bizonyítékot követel meg, az értesítésben
a Hivatalnak meg kell indokolnia, hogy miért vonja kétségbe – az eset-
tõl függõen – a tartalom vagy az adat valódiságát, az aláírás eredetiségét
vagy a fordítás pontosságát.

6. szabály

A bejelentésre vonatkozó, a 6. cikk (7) és (8) bekezdése
szerinti határidõk

(1) [A 6. cikk (7) és (8) bekezdése szerinti határidõk] A (2) és a (3)
bekezdésben foglalt kivételekkel a 6. cikk (7) és (8) bekezdésében emlí-
tett határidõk nem lehetnek rövidebbek, mint a 6. cikk (7) bekezdésében
említett értesítés napjától számított két hónap.

(2) [Kivétel a 6. cikk (8) bekezdése szerinti határidõ alól] Ha a 6.
cikk (7) bekezdése értelmében értesítést azért nem küldtek, mert nem
nyújtottak be olyan adatokat, amelyek a bejelentõvel való kapcsolatfel-
vételt a Hivatal részérõl lehetõvé tették volna, a (3) bekezdésben foglalt
kivétellel a 6. cikk (8) bekezdésében említett határidõ nem lehet rövi-
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debb, mint az attól a naptól számított három hónap, amelyen az 5. cikk
(1) bekezdésének a) pontjában említett kellékek valamelyikét a Hivatal
elõször kézhez vette.

(3) [A 6. cikk (7) és (8) bekezdésében említett, a Szabadalmi
Együttmûködési Szerzõdés értelmében fizetendõ bejelentési díjra vonat-
kozó határidõk] Ha a bejelentés benyújtása tekintetében a 6. cikk (4) be-
kezdése szerint elõírt díjak bármelyikét nem fizetik meg, a Szerzõdõ Fél
– a 6. cikk (7) és (8) bekezdése alapján – a Szabadalmi Együttmûködési
Szerzõdés szerint a nemzetközi bejelentési illetékre irányadó határidõk-
kel azonos határidõket írhat elõ a díjak megfizetésére, ideértve a kése-
delmes díjfizetést is.

7. szabály

A 7. cikk szerinti képviseletre vonatkozó részletes szabályok

(1) [Más eljárások a 7. cikk (2) bekezdése a) pontjának (iii) alpont-
ja szerint] A 7. cikk (2) bekezdése a) pontjának (iii) alpontjában említett
más eljárások, amelyekre vonatkozóan a Szerzõdõ Fél nem követelheti
meg képviselõ kijelölését, a következõk:

(i) a korábbi bejelentés másolatának benyújtása a 2. szabály (4) be-
kezdése szerint;

(ii) a korábban benyújtott bejelentés másolatának benyújtása a 2.
szabály (5) bekezdésének b) pontja szerint.

(2) [Képviselõ kijelölése a 7. cikk (3) bekezdése szerint] a) A Szer-
zõdõ Fél köteles elfogadni, hogy a képviselõ meghatalmazását a követ-
kezõképpen nyújtsák be a Hivatalhoz:

(i) a bejelentõ, a szabadalmas vagy a más érdekelt személy által
aláírt külön beadványként (a továbbiakban: képviseleti meghatalma-
zás), amely tartalmazza a képviselõ nevét és címét; vagy – a bejelentõ
választása szerint –

(ii) a bejelentõ által aláírt, a 6. cikk (2) bekezdésében említett
ûrlapon.

b) Elegendõ egyetlen képviseleti meghatalmazást benyújtani akkor
is, ha az ugyanazon személy több bejelentésére vagy szabadalmára,
vagy ugyanazon személy egy vagy több bejelentésére, illetve egy vagy
több szabadalmára vonatkozik, feltéve, hogy valamennyi szóban forgó
bejelentést és szabadalmat azonosítják ebben az egyetlen képviseleti
meghatalmazásban. Elegendõ egyetlen képviseleti meghatalmazást be-
nyújtani akkor is, ha az – a megbízó által meghatározott kivételekkel – a
megbízó valamennyi jelenlegi és jövõbeni bejelentésére és szabadalmá-
ra vonatkozik. A Hivatal megkövetelheti, hogy ha az egyetlen képvise-
leti meghatalmazást papíron vagy a Hivatal által megengedett egyéb
módon nyújtják be, minden egyes érintett bejelentésre és szabadalomra
vonatkozóan külön másolatot nyújtsanak be.

(3) [A képviseleti meghatalmazás fordítása] A Szerzõdõ Fél meg-
követelheti, hogy ha a képviseleti meghatalmazás nem a Hivatal által el-
fogadott nyelven készült, vele együtt nyújtsák be annak fordítását.

(4) [Bizonyíték] A Szerzõdõ Fél csak akkor követelheti meg bizo-
nyíték benyújtását a Hivatalhoz, ha a Hivatal alappal vonja kétségbe a
(2) bekezdés a) pontjában említett bármelyik beadványban feltüntetett
bármely adat valódiságát.

(5) [A 7. cikk (5) és (6) bekezdése szerinti határidõk] A (6) bekez-
désben foglalt kivétellel a 7. cikk (5) és (6) bekezdésében említett határ-
idõk a 7. cikk (5) bekezdésében említett értesítés napjától számított két
hónapnál nem lehetnek rövidebbek.

(6) [Kivétel a 7. cikk (6) bekezdése szerinti határidõ alól] Ha a 7.
cikk (5) bekezdése értelmében értesítést azért nem küldtek, mert nem
nyújtottak be olyan adatokat, amelyek a bejelentõvel, a szabadalmassal
vagy a más érdekelt személlyel való kapcsolatfelvételt a Hivatal részé-
rõl lehetõvé tették volna, a 7. cikk (6) bekezdésében említett határidõ
nem lehet rövidebb, mint az attól a naptól számított három hónap, ame-
lyen a 7. cikk (5) bekezdésében említett eljárás megkezdõdött.

8. szabály

A 8. cikk (1) bekezdése szerinti beadványok benyújtása

(1) [Papíron benyújtott beadványok] a) Az 5. cikk (1) bekezdésé-
ben és a 8. cikk (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kivételekkel
2005. június 2-át követõen bármelyik Szerzõdõ Fél kizárhatja a beadvá-
nyok papíron történõ benyújtását vagy továbbra is megengedheti a be-
adványok papíron történõ benyújtását. Addig az idõpontig valamennyi
Szerzõdõ Fél köteles megengedni a beadványok papíron történõ be-
nyújtását.

b) A 8. cikk (3) bekezdésében és a c) pontban foglalt kivételekkel a
Szerzõdõ Fél alaki követelményeket írhat elõ a papíron benyújtott
beadványokra.

c) Ha a Szerzõdõ Fél megengedi a beadványok papíron történõ be-
nyújtását, a Hivatalnak lehetõvé kell tennie a beadványok papíron törté-
nõ benyújtását a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdésnek a papíron
benyújtott beadványokra vonatkozó követelményeivel összhangban.

d) Az a) pont rendelkezéseitõl eltérõen a Szerzõdõ Fél megkövetel-
heti a papíron benyújtott beadvány más formában vagy más úton történõ
benyújtását, ha e beadványnak – annak jellege vagy mérete miatt – az
átvétele vagy a feldolgozása nem tûnik megvalósíthatónak.

(2) [Elektronikus formában vagy elektronikus úton benyújtott be-
adványok] a) Ha a Szerzõdõ Fél megengedi a beadványoknak egy adott
nyelven, elektronikus formában vagy elektronikus úton történõ benyúj-
tását a Hivatalhoz, ideértve a beadványok benyújtását távírógép, telex-
gép, telefax vagy más hasonló eszköz útján, és a Szabadalmi Együttmû-
ködési Szerzõdés tartalmaz erre a Szerzõdõ Félre alkalmazandó köve-
telményeket az adott nyelven, elektronikus formában vagy elektronikus
úton benyújtott beadványokra vonatkozóan, a Hivatalnak az említett
követelményekkel összhangban meg kell engednie a beadványok be-
nyújtását az adott nyelven, elektronikus formában vagy elektronikus
úton.

b) Az a Szerzõdõ Fél, amelyik megengedi a beadványok elektroni-
kus formában vagy elektronikus úton történõ benyújtását Hivatalához,
köteles értesíteni a Nemzetközi Irodát az ily módon történõ benyújtásra
irányadó jogszabályi követelményeirõl. Az ilyen értesítést a Nemzetkö-
zi Iroda azon a nyelven teszi közzé, amelyen azt megtették, továbbá
azokon a nyelveken, amelyeken a Szerzõdésnek a 25. cikk szerinti
hiteles és hivatalos szövegei készültek.

c) Ha az a) pont szerint a Szerzõdõ Fél megengedi a beadványok
benyújtását távírógép, telexgép, telefax vagy más hasonló eszköz útján,
megkövetelheti, hogy az így továbbított irat eredeti példányát a korábbi
továbbítást azonosító levél kíséretében papíron nyújtsák be a Hivatal-
hoz a továbbítás napjától számított legalább egy hónapos határidõn
belül.

(3) [Papíron benyújtott beadványok másolatának benyújtása elekt-
ronikus formában vagy elektronikus úton] a) Ha a Szerzõdõ Fél megen-
gedi a papíron benyújtott beadványok másolatának benyújtását elektro-
nikus formában vagy elektronikus úton a Hivatal által elfogadott nyel-
ven, és a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés tartalmaz erre a Szer-
zõdõ Félre alkalmazandó követelményeket a beadványok ilyen másola-
taira vonatkozóan, a Hivatalnak az említett követelményekkel össz-
hangban meg kell engednie a beadványok másolatainak benyújtását
elektronikus formában vagy elektronikus úton.

b) A papíron benyújtott beadványok másolatainak elektronikus
formában vagy elektronikus úton történõ benyújtására a (2) bekezdés b)
pontját megfelelõen alkalmazni kell.

9. szabály

A 8. cikk (4) bekezdése szerinti aláírásra vonatkozó
részletes szabályok

(1) [Az aláírást kísérõ adatok] A Szerzõdõ Fél megkövetelheti,
hogy az aláíró természetes személy aláírása mellett adják meg
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(i) betûkkel e személy családi vagy vezetéknevét és utó- vagy ke-
resztnevét vagy -neveit, vagy – e személy választása szerint – e személy
szokásosan használt nevét vagy neveit;

(ii) azt a minõséget, amelyben e személy aláírt, ha ez a minõség a
beadványból nem nyilvánvaló.

(2) [Az aláírás kelte] A Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy az alá-
írás mellett tüntessék fel azt a napot, amelyen az aláírás megtörtént. Ha
az ilyen feltüntetést – az elõírás ellenére – elmulasztják, azt a napot kell
az aláírás napjának tekinteni, amelyen a Hivatal az aláírást tartalmazó
beadványt kézhez vette, vagy – ha a Szerzõdõ Fél ezt lehetõvé teszi – ez
utóbbinál korábbi napot.

(3) [Papíron benyújtott beadvány aláírása] Ha a Szerzõdõ Fél Hi-
vatalához a beadványt papíron nyújtják be, és azt alá kell írni, e Szer-
zõdõ Fél

(i) el kell, hogy fogadja a kézzel írt aláírást a (iii) pontban foglalt ki-
vétellel;

(ii) kézzel írt aláírás helyett megengedheti az aláírás egyéb formá-
ját is, mint például nyomtatott vagy bélyegzett aláírást, továbbá pecsét
vagy vonalkódos címke használatát;

(iii) pecsét használatát követelheti meg kézzel írt aláírás helyett, ha
a beadványt aláíró természetes személy a Szerzõdõ Fél állampolgára, és
e személy címe a területén van, vagy ha azt a jogi személyt, amelynek
nevében a beadványt aláírják, a Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint hoz-
ták létre, és amelynek székhelye vagy valóságos és mûködõ ipari vagy
kereskedelmi telephelye a Szerzõdõ Fél területén van.

(4) [Elektronikus formában vagy elektronikus úton benyújtott be-
adványok grafikus ábrázolásból álló aláírása] Ha a Szerzõdõ Fél meg-
engedi a beadványok elektronikus formában vagy elektronikus úton tör-
ténõ benyújtását, az így benyújtott beadványt aláírtnak kell tekintenie,
ha a Szerzõdõ Fél Hivatalához beérkezett beadvány a Szerzõdõ Fél által
a (3) bekezdés szerint elfogadott aláírás grafikus ábrázolását tartal-
mazza.

(5) [Elektronikus formában benyújtott beadványok nem grafikus
ábrázolásból álló aláírása] a) Ha a Szerzõdõ Fél megengedi a beadvá-
nyok elektronikus formában történõ benyújtását, és a Szerzõdõ Fél Hi-
vatalához beérkezett beadvány a Szerzõdõ Fél által a (3) bekezdés sze-
rint elfogadott aláírás grafikus ábrázolását nem tartalmazza, a Szerzõdõ
Fél megkövetelheti, hogy a beadványt a Szerzõdõ Fél által elõírt
elektronikus aláírás használatával írják alá.

b) Az a) pont rendelkezéseitõl eltérõen, ha a Szerzõdõ Fél megen-
gedi a beadványok benyújtását elektronikus formában egy adott nyel-
ven, és a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés tartalmaz erre a Szer-
zõdõ Félre alkalmazandó követelményeket az adott nyelven, elektroni-
kus formában benyújtott beadványok nem grafikus ábrázolásból álló
elektronikus aláírására vonatkozóan, e Szerzõdõ Fél Hivatalának az
elektronikus aláírást az említett követelményekkel összhangban el kell
fogadnia.

c) A 8. szabály (2) bekezdésének b) pontját megfelelõen alkalmaz-
ni kell.

(6) [Kivétel az aláírás hitelesítése alól a 8. cikk (4) bekezdése b)
pontja szerint] A Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy az (5) bekezdés-
ben említett bármely aláírást megerõsítsék az elektronikus aláírás hite-
lesítésére az e Szerzõdõ Fél által elõírt eljárás útján.

10. szabály

A 8. cikk (5), (6) és (8) bekezdése szerinti adatokra
vonatkozó részletes szabályok

(1) [A 8. cikk (5) bekezdése szerinti adatok] a) A Szerzõdõ Fél
megkövetelheti, hogy a beadványban

(i) adják meg a bejelentõ, a szabadalmas vagy a más érdekelt sze-
mély nevét és címét;

(ii) adják meg annak a bejelentésnek vagy szabadalomnak a szá-
mát, amelyre a beadvány vonatkozik;

(iii) adják meg azt a számot vagy egyéb adatot, amelyen a bejelen-
tõt, a szabadalmast vagy a más érdekelt személyt nyilvántartásba vették,
ha e személyeket a Hivatalnál nyilvántartásba vették.

b) A Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy a Hivatal elõtti eljárás cél-
jaira a képviselõ által benyújtott beadvány tartalmazza

(i) a képviselõ nevét és címét;
(ii) utalást a képviseleti meghatalmazásra vagy más olyan bead-

ványra, amelyben a képviselõt meghatalmazzák vagy meghatalmazták,
és amelynek alapján az említett képviselõ eljár;

(iii) azt a számot vagy egyéb adatot, amelyen képviselõt nyilván-
tartásba vették, ha õt a Hivatalnál nyilvántartásba vették.

(2) [Levelezési cím és kézbesítési cím] A Szerzõdõ Fél megköve-
telheti, hogy a 8. cikk (6) bekezdésének (i) pontjában említett levelezési
cím és a 8. cikk (6) bekezdésének (ii) pontjában említett kézbesítési cím
az e Szerzõdõ Fél által elõírt területen legyen.

(3) [Cím képviselõ hiányában] Ha nincs kijelölt képviselõ, és a be-
jelentõ, a szabadalmas vagy a más érdekelt személy címeként a Szerzõ-
dõ Fél által a (2) bekezdés szerint elõírt területen lévõ címet adott meg, e
Szerzõdõ Fél ezt a címet tekinti az általa megkövetelt, a 8. cikk (6) be-
kezdésének (i) pontjában említett levelezési címnek vagy a 8. cikk (6)
bekezdésének (ii) pontjában említett kézbesítési címnek, kivéve, ha a
bejelentõ, a szabadalmas vagy a más érdekelt személy a 8. cikk (6)
bekezdése szerint nem ad meg kifejezetten más ilyen címet.

(4) [Cím kijelölt képviselõ esetén] Ha képviselõt jelöltek ki, a Szer-
zõdõ Fél e képviselõ címét tekinti az általa megkövetelt, a 8. cikk (6) be-
kezdésének (i) pontjában említett levelezési címnek vagy a 8. cikk (6)
bekezdésének (ii) pontjában említett kézbesítési címnek, kivéve, ha a
bejelentõ, a szabadalmas vagy a más érdekelt személy a 8. cikk (6)
bekezdése szerint nem ad meg kifejezetten más ilyen címet.

(5) [Jogkövetkezmények a követelmények teljesítésének elmaradá-
sa esetén a 8. cikk (8) bekezdése alapján] Egyik Szerzõdõ Fél sem ren-
delkezhet a bejelentés elutasításáról az (1) bekezdés a) pontjának (iii)
alpontja és b) pontjának (iii) alpontja szerinti nyilvántartásba vételi
szám vagy egyéb adat benyújtására vonatkozó követelmény teljesí-
tésének elmulasztása esetén.

11. szabály

A beadványok 8. cikk (7) és (8) bekezdése szerinti határideje

(1) [A 8. cikk (7) és (8) bekezdése szerinti határidõk] A (2) bekez-
désben foglalt kivétellel a 8. cikk (7) és (8) bekezdése szerinti határidõk
nem lehetnek rövidebbek a 8. cikk (7) bekezdésében említett értesítés
napjától számított két hónapnál.

(2) [Kivétel a 8. cikk (8) bekezdése szerinti határidõ alól] Ha a 8.
cikk (7) bekezdése értelmében értesítést azért nem küldtek, mert nem
nyújtottak be olyan adatokat, amelyek a bejelentõvel, a szabadalmassal
vagy a más érdekelt személlyel való kapcsolatfelvételt a Hivatal részé-
rõl lehetõvé tették volna, a 8. cikk (8) bekezdésében említett határidõ
nem lehet rövidebb, mint az attól a naptól számított három hónap, ame-
lyen a 8. cikk (7) bekezdésében említett beadványt a Hivatal kézhez
vette.

12. szabály

A határidõk elmulasztásának a 11. cikk szerinti
orvoslására vonatkozó részletes szabályok

(1) [A 11. cikk (1) bekezdése szerinti követelmények] a) A Szerzõ-
dõ Fél megkövetelheti, hogy a 11. cikk (1) bekezdésében említett
kérelem

(i) tartalmazza a bejelentõ vagy a szabadalmas aláírását;
(ii) tartalmazzon utalást arra, hogy határidõ hosszabbítását kérik,

valamint azonosítsa a szóban forgó határidõt.
b) Ha a határidõ-hosszabbítási kérelmet a határidõ lejártát követõ-

en nyújtják be, a Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy valamennyi köve-
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telménynek, amelyekre a szóban forgó cselekményre megállapított ha-
táridõ vonatkozott, a kérelem benyújtásával egyidejûleg tegyenek
eleget.

(2) [A 11. cikk (1) bekezdése szerinti idõtartam és határidõ] a) A
11. cikk (1) bekezdésében említett határidõ-hosszabbítás idõtartama
nem lehet a meghosszabbítás nélküli határidõ lejártától számított két
hónapnál rövidebb.

b) A 11. cikk (1) bekezdésének (ii) pontjában említett határidõ nem
járhat le a meghosszabbítás nélküli határidõ lejártától számított két
hónapnál elõbb.

(3) [A 11. cikk (2) bekezdésének (i) pontja szerinti követelmények]
A Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy a 11. cikk (2) bekezdésében
említett kérelem

(i) tartalmazza a bejelentõ vagy a szabadalmas aláírását;
(ii) tartalmazzon utalást arra, hogy a határidõ elmulasztásának or-

voslását kérik, valamint azonosítsa a szóban forgó határidõt.
(4) [A 11. cikk (2) bekezdésének (ii) pontja szerinti kérelem benyúj-

tásának határideje] A 11. cikk (2) bekezdésének (ii) pontjában említett
határidõ nem lehet rövidebb, mint a Hivatal által küldött attól az értesí-
téstõl számított két hónap, hogy a bejelentõ vagy a szabadalmas elmu-
lasztotta a Hivatal által kitûzött határidõt.

(5) [A 11. cikk (3) bekezdése szerinti kivételek] Egyik Szerzõdõ
Félnek sem kell biztosítania a 11. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint

(i) második vagy további jogorvoslatot olyan határidõ tekinteté-
ben, amelyre nézve már biztosítottak jogorvoslatot a 11. cikk (1) vagy
(2) bekezdése szerint;

(ii) jogorvoslatot a 11. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerinti kérelem
vagy a 12. cikk (1) bekezdése szerinti, a jogok újra érvénybe helyezése
iránti kérelem benyújtására;

(iii) a fenntartási díjak megfizetésének határidejére vonatkozó jog-
orvoslatot;

(iv) a 13. cikk (1), (2) vagy (3) bekezdésében említett határidõre
vonatkozó jogorvoslatot;

(v) a Hivatalon belül mûködõ fellebbezési tanács vagy más felül-
vizsgálati testület elõtti cselekményre megállapított határidõre vonat-
kozó jogorvoslatot;

(vi) kontradiktórius eljárásokban végzett cselekményre megállapí-
tott határidõre vonatkozó jogorvoslatot.

b) Ha a Szerzõdõ Fél a Hivatal elõtti eljárás követelményeinek tel-
jesítésére leghosszabb határidõt ír elõ, a Szerzõdõ Félnek e leghosszabb
határidõn túl nem kell a 11. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint jogor-
voslatot biztosítania az eljárás követelményei tekintetében az eljárásban
végzett cselekményre megállapított határidõre.

13. szabály

A 12. cikk szerinti, a Hivatal által megállapított kellõ
gondosság vagy nem szándékos mulasztás esetén a jogok
újra érvénybe helyezésére vonatkozó részletes szabályok

(1) [A 12. cikk (1) bekezdésének (i) pontja szerinti követelmények]
A Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy a bejelentõ vagy a szabadalmas
írja alá a 12. cikk (1) bekezdésének (i) pontjában említett kérelmet.

(2) [A 12. cikk (1) bekezdésének (ii) pontja szerint határidõ] A 12.
cikk (1) bekezdésének (ii) pontja szerinti kérelem benyújtására és a kö-
vetelmények teljesítésére irányadó határidõ az a határidõ, amely a
következõk közül korábban jár le:

(i) az attól a naptól számított legalább két hónap, amelyen a szóban
forgó cselekményre megállapított határidõ elmulasztásának oka meg-
szûnt;

(ii) a szóban forgó cselekményre megállapított határidõ lejártától
számított legalább tizenkét hónap, vagy – ha a kérelem a fenntartási díj
megfizetésének elmulasztására vonatkozik – a Párizsi Egyezmény 5bis

cikkében elõírt türelmi idõ lejártától számított legalább tizenkét hónap.

(3) [A 12. cikk (2) bekezdése szerinti kivételek] A 12. cikk (2)
bekezdésében említett kivételek a következõk:

(i) a Hivatalon belül mûködõ fellebbezési tanács vagy más felül-
vizsgálati testület elõtti cselekményre megállapított határidõ elmulasz-
tása;

(ii) a 11. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerinti kérelem vagy a
12. cikk (1) bekezdése szerinti, a jogok újra érvénybe helyezése iránti
kérelem benyújtására megállapított határidõ elmulasztása;

(iii) a 13. cikk (1), (2) vagy (3) bekezdésében említett határidõ el-
mulasztása;

(iv) kontradiktórius eljárásokban végzett cselekményre megállapí-
tott határidõ elmulasztása.

14. szabály

A 13. cikk szerinti, az elsõbbségi igény kijavítására
vagy kiegészítésére és az elsõbbségi igény orvoslására

vonatkozó részletes szabályok

(1) [A 13. cikk (1) bekezdése szerinti kivétel] Egyik Szerzõdõ Fél-
nek sem kell biztosítania a 13. cikk (1) bekezdése szerint az elsõbbségi
igény kijavítását vagy kiegészítését, ha a 13. cikk (1) bekezdésének (i)
pontja szerinti kérelmet azt követõen veszik kézhez, hogy a bejelentõ
korábbi idõpontban történõ közzétételt vagy gyorsított eljárást kért, ki-
véve, ha a korábbi közzététel vagy a gyorsított eljárás iránti kérelmet
vissza nem vonják a bejelentés közzétételére irányuló technikai elõké-
születek befejezése elõtt.

(2) [A 13. cikk (1) bekezdésének (i) pontja szerinti követelmények]
A Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy a bejelentõ írja alá a 13. cikk (1)
bekezdésének (i) pontjában említett kérelmet.

(3) [A 13. cikk (1) bekezdésének (ii) pontja szerinti határidõ] A 13.
cikk (1) bekezdésének (ii) pontjában említett határidõ nem lehet rövi-
debb, mint a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés szerint az elsõbb-
ségi igénynek a nemzetközi bejelentés benyújtását követõ elõterjesz-
tésére irányadó határidõ.

(4) [A 13. cikk (2) bekezdése szerinti határidõ] a) A 13. cikk (2) be-
kezdésének bevezetõ részében említett határidõ nem járhat le az elsõbb-
ségi idõtartam lejártának napjától számított két hónapnál korábban.

b) A 13. cikk (2) bekezdésének (ii) pontjában említett határidõ az
a) pont szerinti határidõ vagy – ha ez a korábbi – az az idõtartam, ame-
lyen belül a késõbbi bejelentés közzétételének technikai elõkészületei
befejezõdnek.

(5) [A 13. cikk (2) bekezdésének (i) pontja szerinti követelmények]
A Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy

(i) a 13. cikk (2) bekezdésének (i) pontjában említett kérelmet a be-
jelentõ írja alá; és

(ii) a 13. cikk (2) bekezdésének (i) pontjában említett kérelemben
igényeljék az elsõbbséget, ha a bejelentésben nem igényelték a korábbi
bejelentés elsõbbségét.

(6) [A 13. cikk (3) bekezdése szerinti követelmények] a) A Szerzõ-
dõ Fél megkövetelheti, hogy

(i) a 13. cikk (3) bekezdésének (i) pontjában említett kérelmet a be-
jelentõ írja alá; és

(ii) a 13. cikk (3) bekezdésének (i) pontjában említett kérelem je-
lölje meg azt a Hivatalt, amelyhez a korábbi bejelentés másolatára vo-
natkozó kérelmet benyújtották, és az ilyen kérelem idõpontját.

b) A Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy
(i) a Hivatal által kitûzött határidõn belül nyilatkozatot vagy más

bizonyítékot nyújtsanak be a Hivatalhoz a 13. cikk (3) bekezdése sze-
rinti kérelem alátámasztására;

(ii) a 13. cikk (3) bekezdésének (iv) pontjában említett korábbi
bejelentés másolatát nyújtsák be a Hivatalhoz az attól a naptól számított
legalább egy hónapos határidõn belül, amelyen a másolatot a bejelentõ
megkapta attól a Hivataltól, amelyhez a korábbi bejelentést benyúj-
tották.
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(7) [A 13. cikk (3) bekezdésének (iii) pontja szerinti határidõ] A 13.
cikk (3) bekezdésének (iii) pontjában említett határidõ két hónappal a 4.
szabály (1) bekezdésében elõírt határidõ lejárta elõtt jár le.

15. szabály

Név- vagy címváltozás bejegyzése iránti kérelem

(1) [Kérelem] Ha a bejelentõ vagy a szabadalmas személyében
nem történt változás, de a neve, illetve a címe megváltozik, a Szerzõdõ
Félnek el kell fogadnia a változás bejegyzésére irányuló kérelmet, ha
azt a bejelentõ vagy a szabadalmas által aláírt beadványban nyújtják be,
és amely tartalmazza a következõ adatokat:

(i) utalást arra, hogy a névben vagy a címben történt változás be-
jegyzését kérik;

(ii) a szóban forgó bejelentés vagy szabadalom számát;

(iii) a bejegyzendõ változást;

(iv) a bejelentõ vagy a szabadalmas változás elõtti nevét és címét.

(2) [Díjak] A Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy az (1) bekezdés
szerinti kérelemmel kapcsolatban díjat fizessenek.

(3) [Egyetlen kérelem] a) Elegendõ egyetlen kérelmet benyújtani
akkor is, ha a változás egyaránt vonatkozik a bejelentõ vagy a szabadal-
mas nevére és a címére.

b) Elegendõ egyetlen kérelmet benyújtani akkor is, ha a változás
ugyanannak a személynek egynél több bejelentésére vagy szabadalmá-
ra, vagy ugyanannak a személynek egy vagy több bejelentésére és egy
vagy több szabadalmára vonatkozik, feltéve, hogy a szóban forgó
összes bejelentés és szabadalom számát megadják a kérelemben. A
Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy ha az egyetlen kérelmet papíron
vagy a Hivatal által megengedett egyéb módon nyújtják be, minden
egyes érintett bejelentésre és szabadalomra vonatkozóan külön máso-
latot nyújtsanak be.

(4) [Bizonyíték] A Szerzõdõ Fél csak akkor követelheti meg, hogy
bizonyítékot nyújtsanak be a Hivatalhoz, ha a Hivatal alappal vonja két-
ségbe a kérelemben foglalt bármely adat valódiságát.

(5) [Egyéb követelmények tilalma] Egyik Szerzõdõ Fél sem köve-
telheti meg, hogy az (1)–(4) bekezdésekben említettektõl eltérõ alaki
követelményeknek tegyenek eleget az (1) bekezdés szerinti kérelem te-
kintetében, kivéve, ha a Szerzõdés vagy e Végrehajtási Szabályzat elté-
rõen nem rendelkezik. Különösen nem követelhetõ meg a változást
igazoló okirat benyújtása.

(6) [Értesítés] Ha a Szerzõdõ Fél által az (1)–(4) bekezdések sze-
rint alkalmazott követelmények valamelyikének nem tesznek eleget, a
Hivatal errõl értesíti a bejelentõt vagy a szabadalmast, és lehetõséget ad
arra, hogy az értesítés napjától számított legalább két hónapon belül a
bejelentõ vagy a szabadalmas nyilatkozzék vagy a hiányokat pótolja.

(7) [A követelmények teljesítésének elmaradása] a) Ha a Szerzõdõ
Fél által az (1)–(4) bekezdések szerint alkalmazott követelmények vala-
melyikének nem tesznek eleget a b) pont szerinti határidõn belül, a
Szerzõdõ Fél rendelkezhet a kérelem elutasításáról, ennél súlyosabb
jogkövetkezményt azonban nem alkalmazhat.

b) Az a) pontban említett határidõ

(i) az (ii) alpontban foglalt kivétellel az értesítés napjától számított
legalább két hónap;

(ii) legalább három hónap attól a naptól számítva, amelyen a Hiva-
tal kézhez vette a kérelmet, ha nem nyújtottak be olyan adatot, amely le-
hetõvé tenné az (1) bekezdésben említett kérelmet benyújtó személlyel
való kapcsolatfelvételt.

(8) [Változás a képviselõ nevében vagy címében, illetve a levelezési
vagy a kézbesítési címben] Az (1)–(7) bekezdésekben foglaltakat kell
megfelelõen alkalmazni a képviselõ nevének vagy címének, illetve a le-
velezési vagy a kézbesítési címnek a megváltozása esetén.

16. szabály

Kérelem a bejelentõ vagy a szabadalmas személyében
történt változás bejegyzésére

(1) [Kérelem a bejelentõ vagy a szabadalmas személyében történt
változás bejegyzésére] a) Ha a bejelentõ vagy a szabadalmas személyé-
ben változás történt, a Szerzõdõ Félnek el kell fogadnia a változás be-
jegyzésére irányuló kérelmet, ha azt a bejelentõ vagy a szabadalmas, il-
letve az új bejelentõ vagy az új szabadalmas által aláírt beadványban
nyújtják be, és amely tartalmazza a következõ adatokat:

(i) utalást arra, hogy a bejelentõ vagy a szabadalmas személyében
történt változás bejegyzését kérik;

(ii) a szóban forgó bejelentés vagy szabadalom számát;
(iii) a bejelentõ vagy a szabadalmas nevét és címét;
(iv) az új bejelentõ vagy az új szabadalmas nevét és címét;
(v) a bejelentõ vagy a szabadalmas személyében történt változás

idõpontját;
(vi) annak az államnak a nevét, amelynek az új bejelentõ vagy az új

szabadalmas az állampolgára, ha valamely állam állampolgára; ha az új
bejelentõ vagy új szabadalmas lakóhellyel rendelkezik, annak az állam-
nak a nevét, amelyben az új bejelentõ vagy az új szabadalmas lakóhelye
található; továbbá, ha az új bejelentõ vagy az új szabadalmas valóságos
és mûködõ ipari vagy kereskedelmi telephellyel rendelkezik, annak az
államnak a nevét, ahol ez található;

(vii) a bejegyezni kért változás okát.
b) A Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy a kérelem tartalmazzon
(i) nyilatkozatot arról, hogy a kérelemben foglalt adatok pontosak

és megfelelnek a valóságnak;
(ii) a Szerzõdõ Fél kormányzati érdekére vonatkozó tájékoztatást.
(2) [A bejelentõ vagy a szabadalmas személyében történt változást

alátámasztó iratok] a) Ha a bejelentõ vagy a szabadalmas személyében
történt változás szerzõdés eredménye, a Szerzõdõ Fél megkövetelheti,
hogy a kérelemben adjanak tájékoztatást a szerzõdés nyilvántartásba
vételérõl, ha az ilyen nyilvántartásba vétel az irányadó jog szerint köte-
lezõ, és a kérelemhez a kérelmezõ választása szerint csatolják a követ-
kezõk egyikét:

(i) a szerzõdés másolatát, amellyel kapcsolatban az eredeti szerzõ-
déssel való azonosságot igazoló, – a kérelmezõ választása szerint – köz-
jegyzõ vagy más illetékes hatóság általi, vagy ha az irányadó jog meg-
engedi, a Hivatal elõtt eljárni jogosult képviselõ általi hitelesítés köve-
telhetõ meg;

(ii) a szerzõdésnek a változást bemutató kivonatát, amellyel kap-
csolatban – a kérelmezõ választása szerint – közjegyzõ vagy más illeté-
kes hatóság általi, vagy ha az irányadó jog megengedi, a Hivatal elõtt el-
járni jogosult képviselõ általi hitelesítés követelhetõ meg annak alá-
támasztására, hogy az a szerzõdés hû kivonata;

(iii) a szerzõdéssel történt átruházást bizonyító, nem hitelesített
igazolást, amelyet az átruházási igazolásra vonatkozó nemzetközi ûr-
lapmintában elõírt tartalommal készítettek el, és amelyet mind a beje-
lentõ, mind az új bejelentõ, vagy pedig mind a szabadalmas, mind az új
szabadalmas aláírt.

b) Ha a bejelentõ vagy a szabadalmas személyében történt változás
cégösszeolvadás vagy a jogi személy átalakulásának vagy szétválásá-
nak az eredménye, a Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy a kérelemhez
csatolják annak az illetékes hatóságtól származó okiratnak – mint példá-
ul a cégjegyzékrõl készült kivonatnak – a másolatát, amely bizonyítja a
cégösszeolvadást vagy a jogi személy átalakulását vagy szétválását, to-
vábbá a szóban forgó jogok átszállását. A Szerzõdõ Fél azt is megköve-
telheti, hogy másolattal kapcsolatban az eredeti okirattal való azonossá-
got igazoló, – a kérelmezõ választása szerint – a kibocsátó hatóság, köz-
jegyzõ vagy más illetékes hatóság általi, vagy ha az irányadó jog
megengedi, a Hivatal elõtt eljárni jogosult képviselõ általi hitelesítést
nyújtsanak be.
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c) Ha a bejelentõ vagy a szabadalmas személyében történt változás
nem szerzõdésnek, cégösszeolvadásnak, jogi személy átalakulásának
vagy szétválásának az eredménye, hanem más jogalapon – például
jogszabályi rendelkezés vagy bírósági határozat erejénél fogva –
következik be, a Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy a kérelemhez
csatolják a változást igazoló okirat másolatát. A Szerzõdõ Fél azt is
megkövetelheti, hogy a másolattal kapcsolatban az eredeti okirattal
való azonosságot igazoló, – a kérelmezõ választása szerint – a kibocsátó
hatóság, közjegyzõ vagy más illetékes hatóság általi, vagy ha az
irányadó jog megengedi, a Hivatal elõtt eljárni jogosult képviselõ általi
hitelesítést nyújtsanak be.

d) Ha több bejelentõ vagy szabadalmas közül egynek vagy több-
nek, de nem mindegyiküknek a személyében történt változás, a Szerzõ-
dõ Fél megkövetelheti, hogy nyújtsanak be bizonyítékot arról, hogy az a
bejelentõ vagy szabadalmas, akinek a személyében nincs változás, hoz-
zájárulását adta a bejelentõ vagy a szabadalmas személyében történt
változáshoz.

(3) [Fordítás] A Szerzõdõ Fél megkövetelheti a (2) bekezdés sze-
rinti bármely okirat fordítását, ha az nem a Hivatal által elfogadott
nyelven készült.

(4) [Díjak] A Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy az (1) bekezdés
szerinti kérelemmel kapcsolatban díjat fizessenek.

(5) [Egyetlen kérelem] Elegendõ egyetlen kérelmet benyújtani ak-
kor is, ha a kérelem ugyanannak a személynek egynél több bejelentésé-
re vagy szabadalmára, vagy ugyanannak a személynek egy vagy több
bejelentésére és egy vagy több szabadalmára vonatkozik, feltéve, hogy
a bejelentõ vagy a szabadalmas személyében történt változás minden
egyes bejelentés és szabadalom tekintetében ugyanaz, és a szóban forgó
összes bejelentés és szabadalom számát megadják a kérelemben. A
Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy ha az egyetlen kérelmet papíron
vagy a Hivatal által megengedett egyéb módon nyújtják be, minden
egyes érintett bejelentésre és szabadalomra vonatkozóan külön máso-
latot nyújtsanak be.

(6) [Bizonyíték] A Szerzõdõ Fél csak akkor követelheti meg bizo-
nyíték vagy a (2) bekezdés esetében további bizonyíték benyújtását a
Hivatalhoz, ha a Hivatal alappal vonja kétségbe a kérelemben, illetve az
e szabályban említett bármely okiratban szereplõ bármely adat valódi-
ságát, illetve a (3) bekezdés szerinti fordítás pontosságát.

(7) [Egyéb követelmények tilalma] Egyik Szerzõdõ Fél sem köve-
telheti meg, hogy az (1)–(6) bekezdésekben említettektõl eltérõ alaki
követelményeknek tegyenek eleget az e szabályban említett kérelem
vonatkozásában, kivéve, ha a Szerzõdés vagy e Végrehajtási Szabályzat
eltérõen nem rendelkezik.

(8) [Értesítés; a követelmények teljesítésének elmaradása] A
15. szabály (6) és (7) bekezdését kell megfelelõen alkalmazni, ha az
(1)–(5) bekezdésekben foglalt követelmények valamelyikének nem
tesznek eleget, vagy ha a (6) bekezdés szerint bizonyítékot vagy további
bizonyítékot követelnek meg.

(9) [Kizárás a feltalálói minõség tekintetében] A Szerzõdõ Fél e
szabály alkalmazását kizárhatja a feltalálói minõségben történt változás
tekintetében. A feltalálói minõség fogalmát az irányadó jog határozza
meg.

17. szabály

Hasznosítási engedély vagy megterhelés bejegyzése
iránti kérelem

(1) [Hasznosítási engedély bejegyzése iránti kérelem] a) Ha az
irányadó jog lehetõvé teszi a bejelentésre vagy a szabadalomra vonatko-
zó hasznosítási engedély bejegyzését, a Szerzõdõ Félnek el kell fogad-
nia a hasznosítási szerzõdés bejegyzése iránti kérelmet, ha azt a haszno-
sítási engedélyt adó vagy a hasznosító által aláírt beadványban nyújtják
be, és amely tartalmazza a következõ adatokat:

(i) utalást arra, hogy hasznosítási engedély bejegyzését kérik;
(ii) a szóban forgó bejelentés vagy szabadalom számát;

(iii) a hasznosítási engedélyt adó nevét és címét;

(iv) a hasznosító nevét és címét;

(v) utalást arra, hogy a hasznosítási engedély kizárólagos vagy nem
kizárólagos engedély;

(vi) annak az államnak a nevét, amelynek a hasznosító az állampol-
gára, ha valamely állam állampolgára; ha a hasznosító lakóhellyel ren-
delkezik, annak az államnak a nevét, amelyben a hasznosító lakóhelye
található; továbbá, ha a hasznosító valóságos és mûködõ ipari vagy ke-
reskedelmi telephellyel rendelkezik, annak az államnak a nevét, ahol ez
található.

b) A Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy a kérelem tartalmazzon

(i) nyilatkozatot arról, hogy a kérelemben foglalt adatok pontosak
és megfelelnek a valóságnak;

(ii) a Szerzõdõ Fél kormányzati érdekére vonatkozó tájékoztatást;

(iii) tájékoztatást a hasznosítási engedély nyilvántartásba vételérõl,
ha az ilyen nyilvántartásba vétel az irányadó jog szerint kötelezõ;

(iv) adatot a hasznosítási engedély keltérõl és idõtartamáról.

(2) [A hasznosítás engedélyezését alátámasztó iratok] a) Ha a
hasznosítási engedély szabad megállapodás útján kötött szerzõdés ered-
ménye, a Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy a kérelemhez a kérelmezõ
fél választása szerint csatolják következõk egyikét:

(i) a szerzõdés másolatát, amellyel kapcsolatban az eredeti szerzõ-
déssel való azonosságot igazoló, – a kérelmezõ fél választása szerint –
közjegyzõ vagy más illetékes hatóság általi, vagy ha az irányadó jog
megengedi, a Hivatal elõtt eljárni jogosult képviselõ általi hitelesítés
követelhetõ meg;

(ii) a szerzõdésnek az engedélyezett jogokat és azok terjedelmét
bemutató kivonatát, amellyel kapcsolatban – a kérelmezõ fél választása
szerint – közjegyzõ vagy más illetékes hatóság általi, vagy ha az irány-
adó jog megengedi, a Hivatal elõtt eljárni jogosult képviselõ általi hite-
lesítés követelhetõ meg annak alátámasztására, hogy az a szerzõdés hû
kivonata.

b) Ha a hasznosítási engedély szabad megállapodás útján kötött
szerzõdés eredménye, a Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy az a beje-
lentõ, szabadalmas, kizárólagos hasznosító, bejelentõtárs, szabadal-
mastárs vagy kizárólagos hasznosítótárs, aki a hasznosítási szerzõdés-
ben nem fél, a Hivatalhoz benyújtott beadványban adja hozzájárulását a
szerzõdés bejegyzéséhez.

c) Ha a hasznosítási engedély nem szabad megállapodás útján kö-
tött szerzõdés, hanem például jogszabályi rendelkezés vagy bírósági ha-
tározat eredménye, a Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy a kérelemhez
csatolják a hasznosítási engedély megadását bizonyító okirat másolatát.
A Szerzõdõ Fél azt is megkövetelheti, hogy a másolattal kapcsolatban
az eredeti okirattal való azonosságot igazoló, – a kérelmezõ választása
szerint – a kibocsátó hatóság, közjegyzõ vagy más illetékes hatóság ál-
tali, vagy ha az irányadó jog megengedi, a Hivatal elõtt eljárni jogosult
képviselõ általi hitelesítést nyújtsanak be.

(3) [Fordítás] A Szerzõdõ Fél megkövetelheti a (2) bekezdés sze-
rinti bármely okirat fordítását, ha az nem a Hivatal által elfogadott
nyelven készült.

(4) [Díjak] A Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy az (1) bekezdés
szerinti kérelemmel kapcsolatban díjat fizessenek.

(5) [Egyetlen kérelem] A 16. szabály (5) bekezdését megfelelõen
alkalmazni kell a hasznosítási engedély bejegyzése iránti kérelemre.

(6) [Bizonyíték] A 16. szabály (6) bekezdését megfelelõen alkal-
mazni kell a hasznosítási engedély bejegyzése iránti kérelemre.

(7) [Egyéb követelmények tilalma] Egyik Szerzõdõ Fél sem köve-
telheti meg, hogy az (1)–(6) bekezdésekben említettektõl eltérõ alaki
követelményeknek tegyenek eleget az (1) bekezdésben említett kérelem
vonatkozásában, kivéve, ha a Szerzõdés vagy e Végrehajtási Szabályzat
eltérõen nem rendelkezik.

(8) [Értesítés; a követelmények teljesítésének elmulasztása] A 15.
szabály (6) és (7) bekezdését kell megfelelõen alkalmazni, ha az (1)–(5)
bekezdésekben foglalt követelmények valamelyikének nem tesznek
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eleget, vagy ha a (6) bekezdés szerint bizonyítékot vagy további bizo-
nyítékot követelnek meg.

(9) [Megterhelés bejegyzése, illetve a hasznosítási engedély vagy a
megterhelés bejegyzésének törlése iránti kérelem] Az (1)–(8) bekez-
déseket kell megfelelõen alkalmazni a következõk iránti kérelmekre:

(i) megterhelés bejegyzése a bejelentés vagy a szabadalom
vonatkozásában;

(ii) a hasznosítási engedély vagy a megterhelés törlése a bejelentés
vagy a szabadalom vonatkozásában.

18. szabály

Hiba kijavítása iránti kérelem

(1) [Kérelem] a) Ha a bejelentés, a szabadalom vagy az ezekre vo-
natkozóan a Hivatalhoz benyújtott kérelem nem a kutatással vagy az ér-
demi vizsgálattal összefüggõ hibát tartalmaz, és amelyet az irányadó
jog szerint a Hivatal kijavíthat, a Hivatalnak el kell fogadnia a nyilván-
tartásában és a kiadványaiban szereplõ hiba kijavítása iránti kérelmet,
ha azt a bejelentõ vagy a szabadalmas által aláírt beadványban nyújtják
be, és amely tartalmazza a következõ adatokat:

(i) utalást arra, hogy hiba kijavítását kérik;
(ii) a szóban forgó bejelentés vagy a szabadalom számát;
(iii) a kijavítandó hibát;
(iv) a bejegyzendõ javítást;
(v) a kérelmezõ nevét és címét.
b) A Szerzõdõ Fél megkövetelheti, hogy kérelemmel együtt nyújt-

sák be a kijavítandó rész helyébe lépõ részt, a javított részt vagy – a (3)
bekezdés esetében – a kijavítandó rész helyébe lépõ vagy az azt tartal-
mazó részt minden egyes olyan bejelentés és szabadalom tekintetében,
amelyre a kérelem vonatkozik.

c) A Szerzõdõ Fél elõírhatja, hogy a kérelem benyújtásának csak
abban az esetben lehet helye, ha a kérelmezõ nyilatkozat útján kijelenti,
hogy a hibát jóhiszemûen követte el.

d) A Szerzõdõ Fél elõírhatja, hogy a kérelem benyújtásának csak
abban az esetben lehet helye, ha a kérelmezõ nyilatkozat útján kijelenti,
hogy a kérelmet indokolatlan késedelem vagy – a Szerzõdõ Fél válasz-
tása szerint – szándékos késedelem nélkül nyújtották be a hiba felfede-
zését követõen.

(2) [Díjak] a) A b) pontban foglalt kivétellel a Szerzõdõ Fél meg-
követelheti, hogy az (1) bekezdés szerinti kérelemmel kapcsolatban
díjat fizessenek.

b) A Hivatal saját hibáit hivatalból vagy kérelemre, díjmentesen
kijavítja.

(3) [Egyetlen kérelem] A 16. szabály (5) bekezdését kell megfele-
lõen alkalmazni a hiba kijavítása iránti kérelmek esetében, feltéve, hogy
a hiba és a kért kijavítás valamennyi szóban forgó bejelentés és szaba-
dalom tekintetében ugyanaz.

(4) [Bizonyíték] A Szerzõdõ Fél csak akkor követelheti meg bizo-
nyíték benyújtását a Hivatalhoz a kérelem alátámasztására, ha a Hivatal
alappal vonja kétségbe a hiba kijavítása iránti kérelemben foglalt bár-
mely adat vagy az azzal kapcsolatban benyújtott bármely okirat valódi-
ságát, valamint azt, hogy az állítólagos hiba valóban hiba-e.

(5) [Egyéb követelmények tilalma] Egyik Szerzõdõ Fél sem köve-
telheti meg, hogy az (1)–(4) bekezdésekben említettektõl eltérõ alaki
követelményeknek tegyenek eleget az (1) bekezdés szerinti kérelem te-
kintetében, kivéve, ha a Szerzõdés vagy e Végrehajtási Szabályzat
eltérõen nem rendelkezik.

(6) [Értesítés; a követelmények teljesítésének elmaradása] A 15.
szabály (6) és (7) bekezdését kell megfelelõen alkalmazni, ha az (1)–(3)
bekezdésekben foglalt követelmények valamelyikének nem tesznek
eleget, vagy ha a (4) bekezdés szerinti bizonyítékot követelnek meg.

(7) [Kizárások] a) A Szerzõdõ Fél e szabály alkalmazását kizárhat-
ja a feltalálói minõségben történt változás tekintetében. A feltalálói mi-
nõség fogalmát az irányadó jog határozza meg.

b) A Szerzõdõ Fél kizárhatja e szabály alkalmazását az olyan hiba
vonatkozásában, amelyet e Szerzõdõ Félnél a szabadalom újrakiadása
során kell kijavítani.

19. szabály

A bejelentési számmal nem rendelkezõ bejelentés
azonosításának módja

(1) [Az azonosítási módja] Ha a bejelentést bejelentési számával
kell azonosítani, de ilyen számot még nem adtak, vagy az nem ismert az
érintett személy vagy a képviselõje elõtt, a bejelentést azonosítottnak
kell tekinteni, ha e személy választása szerint a következõk egyikét
benyújtják:

(i) a Hivatal által adott ideiglenes bejelentési szám esetén ezt a
számot;

(ii) a bejelentés részét képezõ kérelem másolatát azzal a nappal
együtt, amelyen a bejelentést a Hivatalnak elküldték;

(iii) a bejelentõ vagy a képviselõje által a bejelentésnek adott hivat-
kozási számot, amelyet feltüntettek a bejelentésben a bejelentõ nevével
és címével, valamint a találmány címével és azzal a nappal együtt, ame-
lyen a bejelentést a Hivatalnak elküldték.

(2) [Egyéb követelmények tilalma] Egyik Szerzõdõ Fél sem köve-
telheti meg, hogy az (1) bekezdésben említettektõl eltérõ azonosítási
módot alkalmazzanak a bejelentés azonosítása érdekében, ha a bejelen-
tés bejelentési számmal még nem rendelkezik, vagy az nem ismert az
érintett személy vagy a képviselõje elõtt.

20. szabály

Nemzetközi ûrlapminták megállapítása

(1) [Nemzetközi ûrlapminták] A 14. cikk (1) bekezdésének c) pont-
ja szerinti nemzetközi ûrlapmintákat a 25. cikk (1) bekezdésében emlí-
tett minden egyes nyelven a Közgyûlés állapítja meg a következõk
tekintetében:

(i) képviseleti meghatalmazás;
(ii) név- vagy címváltozás bejegyzése iránti kérelem;
(iii) a bejelentõ vagy a szabadalmas személyében történt változás

bejegyzése iránti kérelem;
(iv) átruházási igazolás;
(v) hasznosítási szerzõdés bejegyzése, illetve bejegyzésének törlé-

se iránti kérelem;
(vi) megterhelés bejegyzése, illetve bejegyzésének törlése iránti

kérelem;
(vii) hiba kijavítása iránti kérelem.
(2) [A 3. szabály (2) bekezdésének (i) pontjában említett módosítá-

sok] A Közgyûlés módosítja a 3. szabály (2) bekezdésének (i) pontjában
említett, a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés szerinti ûrlapot.

(3) [A Nemzetközi Iroda javaslatai] A Nemzetközi Iroda tesz ja-
vaslatot a Közgyûlés számára a következõk tekintetében:

(i) az (1) bekezdésben említett nemzetközi ûrlapminták megállapí-
tása;

(ii) a (2) bekezdésben említett, a Szabadalmi Együttmûködési
Szerzõdés szerinti ûrlap módosítása.

21. szabály

A 14. cikk (3) bekezdése szerinti egyhangúság követelménye

A következõ szabályok megállapítása vagy módosítása egyhangú-
ságot igényel:
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(i) az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti bármely szabály;
(ii) a 6. cikk (1) bekezdésének (iii) pontja szerinti bármely szabály;
(iii) a 6. cikk (3) bekezdése szerinti bármely szabály;
(iv) a 7. cikk (2) bekezdése a) pontjának (iii) alpontja szerinti

bármely szabály;
(v) a 8. szabály (1) bekezdésének a) pontja;
(vi) e szabály.”

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel
– a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–2. §-a az SZJSZ 21. cikke (2) bekezdésének (ii)
pontjában meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) Az 1–2. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért fe-
lelõs miniszter annak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben
haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal elnöke gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes
nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)

AD Andorra
AE Egyesült Arab Emirátusok
AF Afganisztán
AG Antigua és Barbuda
AI Anguilla
AL Albánia
AM Örményország
AN Holland Antillák
AO Angola
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi

Szervezete (ARIPO)
AR Argentína
AT Ausztria
AU Ausztrália
AW Aruba
AZ Azerbajdzsán
BA Bosznia-Hercegovina
BB Barbados
BD Banglades
BE Belgium
BF Burkina Faso
BG Bulgária
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei
BO Bolívia
BR Brazília
BS Bahama-szigetek
BT Bhután
BV Bouvet-sziget
BW Botswana
BX Benelux Védjegy Hivatal (BBM)

és Benelux Ipari Minta Hivatal (BBDM)
BY Belorusszia
BZ Belize
CA Kanada
CD Kongói Demokratikus Köztársaság
CF Közép-afrikai Köztársaság
CG Kongó
CH Svájc
CI Elefántcsontpart
CK Cook-szigetek
CL Chile
CM Kamerun
CN Kína
CO Kolumbia
CR Costa Rica
CU Kuba
CV Zöld-foki Köztársaság
CY Ciprus
CZ Csehország
DE Németország

DJ Dzsibuti
DK Dánia
DM Dominikai Közösség
DO Dominikai Köztársaság
DZ Algéria
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet (EAP)
EC Ecuador
EE Észtország
EG Egyiptom
EH Nyugat-Szahara
EM Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatal

(védjegy és ipari minta) (OHIM)
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
ER Eritrea
ES Spanyolország
ET Etiópia
EU Európai Unió
FI Finnország
FJ Fidzsi-szigetek
FK Falkland-szigetek
FO Faröer-szigetek
FR Franciaország
GA Gabon
GB Nagy-Britannia
GC Az Öböl menti Arab Államok

Együttmûködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)

GD Grenada
GE Grúzia
GH Ghána
GI Gibraltár
GL Grönland
GM Gambia
GN Guinea
GQ Egyenlítõi-Guinea
GR Görögország
GS Dél-Georgia és a

Dél-Sandwich-szigetek
GT Guatemala
GW Bissau-Guinea
GY Guyana
HK Hongkong
HN Honduras
HR Horvátország
HT Haiti
HU Magyarország
ID Indonézia
IE Írország
IL Izrael
IN India
IQ Irak
IR Irán
IS Izland
IT Olaszország
JM Jamaica
JO Jordánia
JP Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kambodzsa

KI Kiribati
KM Comore-szigetek
KN Saint Christopher és Nevis
KP Koreai Népi Demokratikus

Köztársaság
KR Koreai Köztársaság
KW Kuvait
KY Kajmán-szigetek
KZ Kazahsztán
LA Laosz
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Srí Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litvánia
LU Luxemburg
LV Lettország
LY Líbia
MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldova
ME Montenegró
MG Madagaszkár
MK Macedónia
ML Mali
MM Mianmar
MN Mongólia
MO Makao
MP Észak-Marina-szigetek
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta
MU Mauritius
MV Maldív-szigetek
MW Malawi
MX Mexikó
MY Malajzia
MZ Mozambik
NA Namíbia
NE Niger
NG Nigéria
NI Nicaragua
NL Hollandia
NO Norvégia
NP Nepál
NR Nauru
NZ Új-Zéland
OA Szellemi Tulajdon Afrikai

Szervezete (OAPI)
OM Omán
PA Panama
PE Peru
PG Pápua Új-Guinea
PH Fülöp-szigetek
PK Pakisztán
PL Lengyelország
PT Portugália
PW Palau
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PY Paraguay
QA Katar
RO Románia
RS Szerbia
RU Oroszország
RW Ruanda
SA Szaúd-Arábia
SB Salamon-szigetek
SC Seychelle-szigetek
SD Szudán
SE Svédország
SG Szingapúr
SH Szent Ilona
SI Szlovénia
SK Szlovákia
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Szenegál
SO Szomália
SR Suriname
ST São Tomé és Principe
SV Salvador
SY Szíria
SZ Szváziföld
TC Turks- és Caicos-szigetek
TD Csád
TG Togo
TH Thaiföld
TJ Tádzsikisztán
TM Türkmenisztán
TN Tunézia
TO Tonga
TR Törökország
TT Trinidad és Tobago
TV Tuvalu
TW Tajvan (Kínai Köztársaság)
TZ Tanzánia
UA Ukrajna
UG Uganda
US Amerikai Egyesült Államok
UY Uruguay
UZ Üzbegisztán
VA Vatikán
VC Saint Vincent
VE Venezuela
VG Brit Virgin-szigetek
VN Vietnam
VU Vanuatu
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete

(WIPO) Nemzetközi Irodája
WS Nyugat-Szamoa
YE Jemen
ZA Dél-afrikai Köztársaság
ZM Zambia
ZR Zaire
ZW Zimbabwe

Szabadalom, kiegészítõ oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)

(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szabadal-

mi és növényfajta-oltalmi rova-
tokban közzétételi szám vagy

lajstromszám; használati minta és
formatervezési minta rovatokban
lajstromszám; a megadott szaba-
dalmak, a megadott növényfajta-
oltalmak, a megadott használati
minta oltalmak és a megadott for-
matervezési mintaoltalmak rova-
tokban a lajstromszámhoz kap-
csolt dátum a megadó határozat
kelte

(13) a publikáció fajtája a WIPO 16.
szabványa szerint

(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma
(22) a bejelentés napja
(23) a kiállítási elsõbbség vagy ked-

vezmény, illetve a módosítási el-
sõbbség napja

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete

(30) Uniós elsõbbség adatai, illetve UPOV
Egyezmény szerinti elsõbbség adatai

(40) A közzététel napja
(50) Mûszaki adatok

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályo-
zás (szabadalmi, illetve használa-
ti minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti
osztályozás (formatervezési minta
rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi
rovatokban)

(53) növényfajta fajtaneve
(54) a találmány, illetve a szabadalom

címe, a növényfajta fajneve, latin
neve, a használati minta címe, a
formatervezési minta megneve-
zése

(55) a növényfajta fényképe, illetve a
formatervezési minta fényképe
vagy rajza

(57) szabadalmi rovatokban a kivo-
nat, használati minta rovatokban
a fõigénypont (a jellemzõ ábrá-
val)

(60) Összefüggõ bejelentések, szabadalmak,
kiegészítõ oltalmi tanúsítványok, nö-
vényfajta-oltalmak, használati minták
adatai
(62) megosztás esetén a korábbi sza-

badalmi, növényfajta-oltalmi, il-
letve használati minta bejelentés
ügyszáma

(65) közzétételi szám (megadott sza-
badalmakkal kapcsolatban)

(66) belsõ elsõbbség napja
(67) származtatást megalapozó irat

adatai
(68) az alapszabadalom lajstromszáma

(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselõ
adatai
(71) bejelentõ
(72) feltaláló, szerzõ, nemesítõ
(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselõ

(80) A Budapesti Szerzõdés és a Szabadalmi
Együttmûködési Szerzõdés szerinti adatok
(83) a mikroorganizmus törzs (bioló-

giai anyag) letétbe helyezésének
adatai

(84) szekvencialista, illetve táblázat
(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés szá-

ma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés

közzétételi száma
(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény sze-

rinti adatok, valamint a kiegészítõ oltal-
mi tanúsítványra vonatkozó adatok
(92) a termék elsõ magyarországi for-

galomba hozatali engedélyének
száma és kelte, valamint az enge-
délyezett termék neve

(93) a termék elsõ közösségi forga-
lomba hozatali engedélyének szá-
ma és kelte

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta

(95) a kiegészítõ oltalmi tanúsítvány
címe (a termék megnevezése) és
a termék típusa

(96) az európai (EP) bejelentés adatai
(97) az európai (EP) bejelentés közzé-

tételi adatai;
az európai szabadalom megadá-
sának az Európai Szabadalmi
Közlönyben történt meghirdetési
adatai

A publikáció fajtája
(a WIPO 16. szabványa szerint)

A 1996. január 1-je elõtti bejelentési nap-
pal rendelkezõ szabadalmi bejelentések
közzététele, illetve közzététel nélkül
megadott szabadalmak meghirdetése

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési nap-
pal rendelkezõ szabadalmi bejelentések
közzététele és tájékoztatás az elvégzett
újdonságkutatásról

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési nap-
pal rendelkezõ szabadalmi bejelenté-
sek, növényfajta-oltalmak közzététele

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 1-je
utáni bejelentési nappal rendelkezõ sza-
badalmi bejelentésekben a közzétételt
követõen elvégzett újdonságkutatásokról

B1 Megadott szabadalmak, növényfajta-
oltalmak

B2 Korlátozott szabadalmak
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírások

bibliográfiai adataiban
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban
T1 Európai szabadalmi bejelentések igény-

pont fordításának közzététele
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak szö-

vege fordításának benyújtásáról
T3 Európai szabadalmi bejelentések igény-

pontjai fordítás-kijavításának közzété-
tele

T4 Európai szabadalmak szövege fordítás-
kijavításának közzététele
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T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti felszólalási vagy
korlátozási eljárásban módosítással
fenntartott európai szabadalmak szöve-
ge fordításának benyújtásáról

T6 Tájékoztatás a Magyar Köztársaságban
hatálytalannak tekintett európai szaba-
dalmakról

T7 Korlátozott európai szabadalom
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak

szövege fordításának bibliográfiai ada-
taiban

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításában

Védjegy és földrajzi árujelzõ adatok
azonosítói
(INID-kódok a WIPO 60. szabványa
szerint)

(100) Lajstromozási és megújítási adatok
(111) lajstromszám
(141) a lajstromozási eljárás és az

oltalom megszûnésének napja
(151) a lajstromozás napja
(156) a megújítás napja
(180) a lejárat napja

(200) Bejelentési adatok
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
(230) a kiállítási elsõbbség adatai

(300) Uniós elsõbbség adatai
(400) A Nemzetközi Iroda részérõl történõ

közzététel adatai

(450) a Nemzetközi Irodánál a közzé-
tételt tartalmazó lap száma

(500) Egyéb adatok
(511) az árujegyzék vagy a termékjegy-

zék a Nizzai Megállapodás szerint,
adatközlésnél csak az osztályok
száma szerepel

(540) a földrajzi árujelzõ megnevezése
(541) a megjelölés közönséges írás-

móddal
(546) a megjelölés ábrával, illetve a kö-

zönségestõl eltérõ írásmóddal
(551) együttes vagy tanúsító védjegy
(554) térbeli megjelölés
(555) hologrammegjelölés
(556) hangmegjelölés
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos lap-

jában történõ közzététel napja
(591) szín- vagy színes megjelölés

(600) Összefüggõ bejelentések, védjegyek
adatai
(641) megosztás esetén a korábbi

bejelentés ügyszáma
(646) megosztás esetén a korábbi véd-

jegy lajstromszáma
(660) a belsõ elsõbbség adatai

(700) A jogosult, a képviselõ és az engedélyes
adatai
(731) bejelentõ
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi

lajstrom szerinti jogosult vagy a
lajstromozási eljárásban résztve-
võ bejelentõ

(740) képviselõ
(791) engedélyes

A rovatok rendezési elvei

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi be-
jelentések, illetve a megadott szabadalmak és
használati mintaoltalmak adatai NSZO-szek-
ciónként, a formatervezési mintaoltalmi beje-
lentések, illetve a megadott formatervezési
mintaoltalmak adatai a Locarnói Megállapo-
dás szerinti osztályonként csoportosítva, az
elsõ helyen szereplõ bejelentõk nevének betû-
rendjében, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek meg.

Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett négy-
jegyû kódok az adott rovatok tartalmára utal-
nak a WIPO 17. szabványa szerint.

A szabadalmi bejelentések közzététele címû
rovatban a T betûvel kezdõdõ dokumentum-
szám az 1996. január 1-je elõtti bejelentési
nappal rendelkezõ teljes vizsgálatú, a H betû-
vel kezdõdõ dokumentumszám halasztott
vizsgálatú szabadalmi bejelentésre utal.

Kiegészítõ oltalmi tanúsítvány iránti bejelen-
tések az ügyszám, a megadott kiegészítõ oltal-
mi tanúsítványok a lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.

A védjegy és földrajzi árujelzõ bejelentések a
bejelentõk nevének betûrendjében, a lajstro-
mozások lajstromszám szerinti sorrendben je-
lennek meg.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(21) P 07 00702 (22) 2007.10.30.
(71) dr. Budai Dénes, Szeged, 6723 Retek u. 9/b 9. em. 35. (HU)

(54) Szterotaxiás készülék
(74) Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(21) P 07 00646 (22) 2007.10.04.
(71) Bujdák Attila, Nagyréde, 3214 Kossuth út 56. (HU)

(54) Nyújtópad egészségügyi kezeléshez
(74) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(21) P 07 00681 (22) 2007.10.18.
(71) Dezsõ Sándor, Gyõr, 9024 Ikva u. 18. II/9. (HU)

(54) Amerikai futball szabályai szerint játszható asztali labdajáték

(21) P 07 00704 (22) 2007.10.30.
(71) Diós Tamás, Tát, 2534 Fõ út 102. (HU)

(54) Táblás társasjáték
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 07 00717 (22) 2007.11.07.
(71) dr. Duschanek Valéria, Budapest, 112, 1519 Pf. 258. (HU)

(54) Nagy biológiai értékû, természetes állapotú, kapszulázott,
normál, egészségmegõrzõ élelmiszer-koncentrátum termék-
család elõállítása (VIva TAGEN)

(21) P 07 00719 (22) 2007.11.07.
(71) dr. Kiss János 50%, Veresegyháza, 2112

Egressy Béni u. 6. (HU);
dr. Vizi E. Szilveszter 50%, Budapest, 1121
Hunyadlejtõ u. 32. (HU)

(54) A fluoxetin alkalmazása akut és krónikus neurodegeneráció-
val járó kórképekben, illetve állapotokban

(21) P 07 00691 (22) 2007.10.25.
(71) LightTech Lámpatechnológia Kft., Dunakeszi, 2120

Hegyrejáró út 1. (HU)

(54) Csökkentett sugárzású barnító lámpa
(74) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 07 00694 (22) 2007.10.29.
(71) Ludas Ferenc, Tata, 2890 Naszályi u. (HU)

(54) Elektromos permetezõ

(21) P 07 00655 (22) 2007.10.08.
(71) Mekkerné Harangozó Erika, Budapest, 1212

Zsolnai u. 12. (HU)

(54) Kettõsfalú folyadéktároló eszköz

(21) P 07 00661 (22) 2007.10.10.
(71) Ordasi Gábor, Budapest, 1172 XXVII. u. 9. (HU)

(54) Rendszer golflabda helyének meghatározására, illetve moz-
gástörténetének rögzítésére

(74) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi
Iroda Kft., Budapest

(21) P 07 00684 (22) 2007.10.20.
(71) Rentkó, Katalin, Passaic, New Jersey, 07055 15

Quincy Street (US)

(54) Elektromos nokedliszaggató és- fõzõ
(74) Vanyó Zsolt, Budapest

(21) P 07 00672 (22) 2007.10.15.
(71) Romos Oszkár 65%, Budapest, 1141 Vadvirág u. 1. (HU);

Balázs Károly 25%, Budapest, 1141 Vágsellye u. 4. (HU);
Tokos Zoltán 10%, Budapest, 1144 Orbó u. 17. (HU)

(54) Eljárás és készülék végtagok érbetegségeinek kezeléséhez
(74) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 07 00650 (22) 2007.10.05.
(71) Rácz Ádám, Budapest, 1039 Czetz János u. 88-90. (HU)

(54) Koncentrikus elektródaszerkezet, valamint eljárás koncentri-
kus elektródaszerkezet elõállítására

(74) dr. Harangozó Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi
Iroda Kft., Budapest

(21) P 07 00658 (22) 2007.10.09.
(71) Sztupkay Zsolt, Üröm, 2096 Fõ u. 82. (HU)

(54) Szõlõ- és gyümölcskötözõ, rögzítõ kapocs

(21) P 07 00682 (22) 2007.10.19.
(71) Szõcs István, Budapest, 1121 Edvi Illés u. 35. (HU)

(54) Tûzoltó berendezés úszótetõs, folyékony szénhidrogén-tároló
tartályokhoz tömítõréstûz oltására

(74) Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 07 00468 (22) 2007.07.06.
(71) Tóth Józsefné Raffael Aranka, Budapest, 1046

Galopp u. 8. (HU)

(54) Élelmiszer

(21) P 07 00591 (22) 2007.09.13.
(71) Tóth Józsefné Raffael Aranka, Budapest, 1046

Galopp u. 8. (HU)

(54) Gyógyítás lézertechnológiával
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(21) P 07 00662 (22) 2007.10.10.
(71) Ventino Kft., Debrecen, 4225 Templom u. 33. (HU)
(54) Csont- és lágyrészrezgést keltõ eszköz, az eszköz alkalmazása

az arcüregek vizsgálatára és a légúti betegségek kezelésére
(74) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(21) P 07 00652 (22) 2007.10.05.
(71) Budapesti Mûszaki Egyetem, Mechatronika, Optika és

Gépészeti Informatika Tanszék, Budapest, 1521
Mûegyetem rkp. 3. (HU)

(54) Berendezés jármûvek mozgásállapotának fényjelek útján tör-
ténõ külsõ kijelzésére

(74) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(21) P 07 00674 (22) 2007.10.15.
(71) ContiTech Rubber Industrial Kft., Szeged, 6728

Budapesti út 10. (HU)
(54) Nagynyomású gumitömlõ, valamint eljárás és berendezés an-

nak elõállítására
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 07 00695 (22) 2007.10.29.
(71) Coperion Waeschle GmbH & Co. KG, Weingarten, 88250

Niederbieger Strasse 9. (DE)
(54) Eljárás ömlesztett anyag pneumatikus úton történõ szaka-

szos továbbítására, valamint berendezés az eljárás megvaló-
sítására

(74) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és
Védjegy Iroda, Budapest

(21) P 07 00649 (22) 2007.10.05.
(71) Kántor László, Bakonysárkány, 2861 Lenin út 1. (HU)
(54) Hulladékgyûjtõ szerkezet

(21) P 07 00680 (22) 2007.10.18.
(71) Pannon Egyetem, Veszprém, 8200 Egyetem u. 10 (HU)
(54) Mûanyag és gumi kompozitok polifunkciós kompatibilizáló

adalékcsomagja és elõállítási eljárása

(21) P 07 00701 (22) 2007.10.30.
(71) Péter Gábor István, Oroszlány, 2840 Bokodi út 5. (HU)
(54) Mikrobuszok és kisteherautók hátfalpaneljébe építhetõ le-

nyitható ágy

(21) P 07 00654 (22) 2007.10.08.
(71) Sztankó Csaba, Pécs, 7633 Esztergár Lajos u. 4/1. (HU)
(54) Elvakítást megakadályozó rendszer

(21) P 07 00708 (22) 2007.10.31.
(71) Ureczky Dániel, Budapest, 1042 Árpád út 165. VII/23. (HU)
(54) Borotvanyél eldobható borotvához
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(21) P 07 00686 (22) 2007.10.24.
(71) dr. Roósz András 11%, Miskolc, 3529 Derkovits u. 17. (HU);

dr. Tranta Ferenc 11%, Miskolc, 3529 Dessewffy u. 12. (HU);
dr. Czél Györgyné 11%, Miskolc, 3525 Cserhát u. 11. (HU);

dr. Barkóczi István 17%, Miskolc, 3519 Kiss J. u. 41/a (HU);
Csomós József 16%, Szirmabesenyõ, 3711 Hunyadi u. 20. (HU);
Varga László 17%, Kerepes, 2145 Bajcsy Zsilinszky u. 92. (HU);
dr. Güntner Ottó 17%, Budapest, 1182 Batthyány u. 190/b (HU)

(54) Eljárás magas hõmérsékletû sodronyalapanyag elõállítására
(74) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(21) P 07 00679 (22) 2007.10.18.
(71) Bio-Der Építõipari és Szolgáltató Kft., Berettyóújfalu, 4100

Népliget u. 10–1 (HU)

(54) Fûthetõ palástú, mûanyag bélésû vasbeton biogázkonténer
vagy medence

(74) Csatári Gábor Bence, Berettyóújfalu

(21) P 07 00670 (22) 2007.10.12.
(71) Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest,

1111 Mûegyetem rkp. 3. (HU)

(54) Mikrofluidikai szinteltolásos csatorna és eljárás a megvalósí-
tására, valamint e szinteltolásos csatornát tartalmazó mikro-
fluidikai rendszer

(74) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(21) P 07 00713 (22) 2007.11.06.
(71) Csefkó Pál Tamás, Pilisvörösvár, 2085 Kálvária u. 27. (HU)

(54) Eljárás és berendezés adalékanyagok, illetve vízköd ultra-
hanggal történõ elõállítására, és a belsõ égésû motorok égéste-
rébe való bejuttatására

(21) P 07 00647 (22) 2007.10.05.
(71) Innovum Kft., Veszprém, 8200 Aulich L. u. 21 (HU)

(54) Fotobioreaktor
(74) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(21) P 07 00633 (22) 2007.09.28.
(71) Kiss Péter, Budapest, 1126 Böszörményi út 34/a II/2. (HU)

(54) Lakossági ökogázreaktor hulladékmentes technológiai beren-
dezés

(21) P 07 00651 (22) 2007.10.05.
(71) LO-Ka Kft., Budapest, 1054 Alkotmány u. 4. (HU)

(54) Eljárás és berendezés szerves anyagok, valamint stabilizáló-
dott kommunális és ipari szennyvíziszapok visszamaradó hu-
muszanyagának egyidejû elgázosítására

(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(21) P 07 00700 (22) 2007.10.30.
(71) LO-Ka Kft., Budapest, 1054 Alkotmány u. 4. (HU)

(54) Eljárás és berendezés organikus tápanyag elõállítására
(74) Lengyel Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(21) P 07 00671 (22) 2007.10.12.
(71) Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatóhelyek

Irodája, Budapest, 1067 Teréz krt. 13. (HU)

(54) Transzgenikus õssejtek
(74) dr. Gyõrffy Béla, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
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(21) P 07 00675 (22) 2007.10.15.
(71) Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatóhelyek

Irodája, Budapest, 1067 Teréz krt. 13. (HU)

(54) Eljárás õssejtek differenciálódásának monitorozására
(74) dr. Gyõrffy Béla, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(21) P 07 00645 (22) 2007.10.04.
(71) Miskolci Egyetem, Nyeranyagelõkészítési és Környezeti

Eljárástechnikai Intézet 40%,
Miskolc-Egyetemváros, 3515 (HU);
H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. 30%, Budapest,
1116 Építész u. 40–44. (HU);
Kölekedéstudományi Intézet Kht. 30%, Budapest, 1116
Temesvár u. 11–15. (HU)

(54) Eljárás és berendezés minõséggarantált õrölt pernye és mész-
hidrátbázisú kötõanyag elõállítására

(21) P 07 00644 (22) 2007.10.04.
(71) Miskolci Egyetem, Nyersanyagelõkészítési és Környezeti

Eljárástechnikai Intézet 34%,
Miskolc-Egyetemváros, 3515 (HU);
H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. 33%, Budapest,
1116 Építész u. 40–44. (HU);
Közlekedéstudományi Intézet Kht. 33%, Budapest, 1116
Temesvár u. 11–15. (HU)

(54) Minõséggarantált õrölt pernye és mészhidrátbázisú kötõ-
anyag

(21) P 07 00692 (22) 2007.10.29.
(71) Natura Tõzegbánya Kft., Kecel, 6237 Öregpolgárdi 348. (HU)

(54) Eljárás termesztõ közegként, talajjavító anyagként, talajkon-
dicionálóként használható készítmény elõállítására tõzegala-
pú kiindulási elegybõl

(74) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(21) P 07 00669 (22) 2007.10.12.
(71) dr. Raisz Iván, Felsõzsolca, 3561 Gózon Lajos u. 4. (HU)

(54) Eljárás ivóvíz elõkészítésére ionszelektív membránt alkalma-
zó elektrokémiai módszer felhasználásával, vegyszer adago-
lást nem használva

(21) P 07 00574 (22) 1999.12.18.
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest, 1103 Gyömrõi út 19–21. (HU)

(54) Antidiabetikus hatású tiazolidindion káliumsó
(62) P9904634 1999.12.18. HU

(21) P 07 00693 (22) 2007.10.29.
(71) Törköly-Komposzt Kft., Kecskemét, 6000

Külsõ-Szegedi út 136. (HU)

(54) Eljárás termésnövelõ, talajtrágya, illetve talajjavító készít-
mény elõállítására borászati melléktermékbõl

(74) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(21) P 07 00710 (22) 2007.11.05.
(71) Vidatech Kft., Budapest, 1095 Soroksári út 94–96. (HU)

(54) Tûzálló folyadék, valamint eljárás annak elõállítására és al-
kalmazására

(74) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(21) P 07 00690 (22) 2007.10.25.
(71) Cellstukkó Kft., Révfülöp, 8253 Diófa u. 1. (HU)

(54) Burkolóelem és eljárás annak elõállítására
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(21) P 07 00712 (22) 2007.11.06.
(71) Nádasy László, Budapest, 1134 Apály u. 2/b (HU)

(54) Kiegészítõ szárnykeret gerébtokos ablakok hõszigetelõ átüve-
gezéséhez

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(21) P 07 00688 (22) 2007.10.24.
(71) Bundschuh Nándor 40%, Budapest, 1037

Zúzmara köz 6. I/3. (HU);
id. Bundschuh Nándor 30%, Aszód, 2170
Falujárók u. 5/11. (HU);
Balázs József 30%, Bag, 2191 Jókai u. 30. (HU)

(54) Meghajtószerkezet, mely ventilátorokkal hajtott levegõ fel-
használásával hoz létre forgómozgást, ami alkalmas generáto-
rok és turbinák tengelyeinek meghajtására, ezeken keresztül
pedig elektromos energia elõállítására egyedi, szigetüzemi és
erõmûvi szinten

(21) P 07 00707 (22) 2007.10.31.
(71) Csaba Gábor, Budapest, 1015 Toldy F. u. 64/a (HU)

(54) Erõmûvi keverõkondenzátor

(21) P 07 00709 (22) 2007.11.05.
(71) Csaba Gábor, Budapest, 1015 Toldy F. u. 64/a (HU)

(54) Hõerõmûvi gõzturbinák indirekt hûtõrendszerének keverõ-
kondenzátora

(21) P 07 00705 (22) 2007.10.30.
(71) dr. Györgyi Viktor, Felcsút, 8086 Fõ u. 46. (HU)

(54) Függõleges tengelyû szélturbina, illetve szélerõmû
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(21) P 07 00698 (22) 2007.10.30.
(71) Jakab György, Miskolc, 3532 Õzugró út 26. (HU)

(54) Alacsony energiaszintû hõenergia-hasznosítás

(21) P 07 00663 (22) 2007.10.11.
(71) Kovács Sándor, Szeged, 6723 Lugas u. 4. 7/26. (HU)

(54) Hõtárolós tartály és rendszer

(21) P 07 00664 (22) 2007.10.11.
(71) Kovács Sándor, Szeged, 6723 Lugas u. 4. 7/26. (HU)

(54) Hõtárolós, rétegvizes napkollektoros rendszer

(21) P 07 00696 (22) 2007.10.30.
(71) Kívés György 70%, Miskolc, 3532 Andor u. 9. (HU);

Kívés Henrik 30%, Dorog, 2510 Kálvária köz 4835 hrsz (HU)

(54) Folyadékdugattyús, turbina-hajtómûves hõerõgép
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(21) P 07 00665 (22) 2007.10.11.
(71) NA STÚDIÓ Kft., Székesfehérvár, 8000 Olaj u. 3/b (HU)

(54) Hõvisszanyerõ berendezés és hõvisszanyerõ rendszer hõtarta-
lommal bíró szürkeszennyvízhõenergiájának visszanyerésére
és eljárás ilyen hõvisszanyerõ rendszer kialakítására

(74) Kacsuk Zsófia, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest

(21) P 07 00676 (22) 2007.10.17.
(71) Szabó Károly, Budapest, 1116 Kubikos u. 18. (HU)

(54) Univerzális motor elõmelegített üzemanyag-befecskendezéssel

(21) P 07 00715 (22) 2007.11.06.
(71) TRIGON Electronica Fejlesztõ és Szolgáltató Kft., Salgótarján,

3102 Füleki út 173. (HU)

(54) Intelligens, háromállású úszódugattyús munkahenger, külö-
nös tekintettel gépjármûvek mechanikus sebességváltóinak
mûködtetéséhez

(74) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(21) P 07 00687 (22) 2007.10.20.
(71) Domokos József, Taksony, 2335 Béke u. 19. (HU)

(54) Országos információs és hirdetési pont parkoló automatában

(21) P 07 00703 (22) 2007.10.30.
(71) Farkas György Géza, Budapest, 1134

Dózsa György út 152. (HU)

(54) Kijelzõ bõrfelületi érzékelés általi szakaszos adatközlésre

(21) P 07 00706 (22) 2007.10.31.
(71) Jánvári Ferenc, Kisvárda, 4600 Csillag út 13. (HU)

(54) Digitális sírhely

(21) P 07 00699 (22) 2007.10.30.
(71) dr. Lajtner Tamás, Budapest, 1097 Gyáli út 15/d (HU)

(54) Eljárás és módszer, valamint berendezés a gondolat energiá-
jának mérésére, fejlesztésére és alkalmazására

(21) P 07 00697 (22) 2007.10.30.
(71) Paulusz István, Veszprém-Gyulafirátót, 8412

Alsóharaszt út 20. (HU)

(54) Középhullámú drótlokátor (magasfeszültségû vezetékek és
drótkötélpályák távoli érzékelésének elve alacsonyan repülõ
légijármûvek számára)

(21) P 07 00666 (22) 2007.10.11.
(71) Peresztegi Ferenc 88%, Budapest, 1082 Nap u. 31. I/13. (HU);

Peresztegi Sándor 12%, Budapest, 1139 Üteg u. 24. III/20. (HU)
(54) Üzleti módszer légitársaságok járatai kihasználtságának javí-

tására
(74) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(21) P 07 00714 (22) 2007.11.06.
(71) Walsh Thomas William, Szeged, 6723 Budapesti krt. 20/a (HU)
(54) Adatgyûjtõ rendszer
(74) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi

Iroda Kft., Budapest

(21) P 07 00683 (22) 2007.10.19.
(71) Érd és Térsége Víziközmû Kft., Érd, 2030

Fehérvári út 63/b-c (HU)
(54) Biztonsági doboz fogyasztásmérõkhöz
(74) dr. Vitéz Bátor, Dr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda, Budapest

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(21) P 07 00648 (22) 2007.10.05.
(71) Bereczky Ferenc, Budapest, 1084 Fecske u. 34. fsz. 2. (HU)
(54) Akkumulátorteszt töltõszabályozással

(21) P 07 00685 (22) 2007.10.20.
(71) Vilmos András, Budapest, 1026 Endrõdi Sándor u. 27/a (HU);

Párkányi Péter, Budapest, 1112 Oltvány árok 20/c (HU)
(54) Eljárás egyedi hozzáférésû információtartalom kommuniká-

ciós eszköz biztonságos tároló részegységében történõ elhelye-
zésének elõkészítésére, valamint elhelyezésére

(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 07 00677 (22) 2007.10.17.
(71) Szabó Ferenc, Szeged, 6726 Verseny u. 7. (HU)
(54) Háromfázisú fordított toroid transzformátor

(21) P 07 00673 (22) 2007.11.08.
(71) Balázs Tamás 40%, Budapest, 1052 Váci u. 11/b (HU);

Kincses János 34%, Érd, 2030 Földmunkás u. 114. (HU);
Horváth József 15%, Szigetszentmiklós, 2310
Akácfa krt. 20. (HU);
dr. Szentiványi János 9%, Budapest, 1054 Zoltán u. 11. (HU);
Mohos Tamás 2%, Veszprém, 8200 Haszkovó u. 18/a (HU)

(54) Eljárás és/vagy kapcsolási elrendezés kötött vagy felitatott
elektrolittal rendelkezõ akkumulátorok gyors- és mélységi
töltésére

A rovat 68 db közlést tartalmaz.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A43D 100/02 (2006.01)

A41H 37/02 (2006.01)

A43D 100/14 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01316 (22) 2002.06.28.
(71) (72) Frey, Helmut, Völklingen (DE)
(54) Tartókészülék egy megmunkálandó ponyva- vagy kendõsze-

rû tárgy részére
(30) 201 13 350.4 2001.08.20. DE
(86) PCT/DE 02/02347 (87) WO 03/017797
(74) Sikos Róbert, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya tartókészülék egy megmunkálandó ponyva-
vagy kendõszerû tárgy részére. Annak érdekében, hogy egy tartókészü-
lék, amely megfelelõ eszközzel rendelkezik, a megmunkálandó tárgy
legalább egy részének feloldható rányomásához egy a tartókészülékkel
összekapcsolható megmunkáló fejre, a tartóeszköz egy mûködtetõkarral
rendelkezik, amellyel az eszköz a szorító helyzetbõl feloldható.

(51) A45B 23/00 (2006.01)

A45B 25/28 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00684 (22) 2006.08.25.
(71) (72) Rókás Bence, Budapest (HU)
(54) Ernyõ napsugárzás vagy esõ elleni védelemre
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya ernyõ napsugárzás vagy esõ elleni védelemre,
amelynek tartóoszlopa (1), a tartóoszlopon (1) rögzített koszorúja (3), és
a tartóoszlopon (1) elcsúsztatható, adott esetben az ernyõ nyitott helyze-
tében a tartóoszlopon (1) rögzíthetõ, másik koszorúja (4) van. A koszo-
rúkhoz (3, 4) önmagában ismert támasztóbordák (5) és merevítõbordák
(6) vannak csatlakoztatva, továbbá az egyik koszorúhoz (4) és a támasz-
tóbordákhoz (5) védõhuzat (2) van erõsítve. A találmány lényege, hogy
a védõhuzat (2) az ernyõ nyitott helyzetében használati helyzetben
felfelé bõvülõ keresztmetszetû, nyitott, üreges testet képez.

(51) A47G 9/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00260 (22) 2002.12.04.
(71) Sanders GmbH., Osnabrück (DE)
(72) Sanders, Hans-Christian, Osnabrück (DE)
(54) Takaró
(30) 102 19 702.4 2002.05.02. DE
(86) PCT/EP 02/13701 (87) WO 03/092451
(74) Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) Hagyományos típusú takarót (1) ismertetnek, különösen ágyakhoz,
amely legalább egy, hajlékony réteget (2) tartalmaz, amely könnyû, szi-
getelõképes anyagból készül. A találmány szerinti takaró úgy van kiké-
pezve, hogy annak az említett rétege (2) használóját az ágyban melegen
tartja. A találmány célja az, hogy javítsa a nedvesség szabályozását, és a
test által leadott fölösleges mennyiségû hõ és a nedvesség eltávolítását.
Ezt a célt úgy érik el, hogy az említett réteget szellõzõnyílásokkal (3)
látják el.

(51) A47K 10/32 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 01901 (22) 2000.01.13.
(71) (72) Moosbrugger, Gottlieb, Kirchham (AT)
(54) Készülék megnedvesített tisztítókendõk rendelkezésre bocsáj-

tására
(30) A 1261/99 1999.07.21. AT

A 1893/99 1999.11.09. AT
(86) PCT/AT 00/00006 (87) WO 01/06903
(74) Sikos Róbert, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
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(57) A találmány tárgya készülék megnedvesített tisztítókendõk, külö-
nösen papírkendõk rendelkezésre bocsájtására egy házzal (1), amelynek
felsõ házrésze (7) folyadékkal megvalósított, lefelé irányított beperme-
tezésre szolgáló nedvesítõkészülékkel rendelkezik, és amelynek alsó
házrésze (70) a benedvesítendõ tisztítókendõ részére egy betétként ki-
alakított szivacsbetéttel (25), továbbá a tisztítókendõk részére egy táro-
lóhellyel (6) rendelkezik, ahol a felsõ és az alsó rész között egy nedvesí-
tõkamra (2) van kialakítva, és ahol a felsõ házrész (7) egy mûködtetõ
nyomógomb segítségével, kézi úton mûködtethetõ, adagolószivattyú-
ként szolgáló szivattyúval rendelkezik, és ahol a nedvesítõkészülék a le-
felé irányított bepermetezésre szolgáló rugalmas fóliát vagy membránt
foglal magába, amely a nedvesítõkamra (2) felsõ határolását képezi, és
amely nagy számú, nyomásmentes állapotban folyadékzáró és nyomás
alkalmazásakor folyadékáteresztõ bevezetõnyílással rendelkezik, vagy
a tisztítókendõk nedvesítésére a felsõ házrészben (7) legalább egy folya-
dékfúvókával (10) kialakított permetezõegység van elrendezve.

4. ábra

(51) A47L 13/16 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 02179 (22) 2002.07.03.
(71) Carl Freudenberg KG, Weinheim (DE)
(72) dr. Nowottnick, Heike, Weinheim (DE);

Schubert, Dirk, Leutershausen (DE);
dr. Wirsching, Jochen, Birkenau (DE);
dr. Wendelken, Hans-Jürgen, Sinsheim (DE)

(54) Felmosófej
(30) P 101 31 878.2 2001.07.04. DE
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya felmosófej – nedvességszívó felmosórongy,
szivacs vagy ehhez hasonló – és eljárás ennek elõállítására.

A találmány szerinti felmosófejet az jellemzi, hogy a habtestében
(2) a habtest (2) keménységénél nagyobb keménységû habcsíkok (3)
vannak rögzítve.

A találmány szerinti eljárás során elõre meghatározott számú,
puha habanyagból készült habrétegeket egymással hegesztés útján rög-
zítik, és a keletkezett habréteget átlósan bevágják.

(51) A47L 13/22 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 01594 (22) 2002.05.10.
(71) Carl Freudenberg KG, Weinheim (DE)
(72) Dingert, Uwe, Absteinach (DE);

dr. Wendelken, Hans-Jürgen, Sinsheim (DE)
(54) Felmosóeszköz szennyezett felületek tisztítására
(30) 101 24 336.7 2001.05.18. DE
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya felmosó eszköz szennyezett felületek tisztításá-
ra. A tárgy szerinti felmosó eszközt az jellemzi, hogy a hordozótest (1)
rejtett hõtárolóval van kialakítva.

(51) A47L 17/08 (2006.01)

A47L 13/16 (2006.01)

B24D 3/00 (2006.01)

B24D 11/00 (2006.01)

A47L 13/17 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 01199 (22) 2002.04.11.
(71) Carl Freudenberg KG, Weinheim (DE)
(72) dr. Schindler, Thomas, Friedberg (DE);

Lutzmann, Vanessa, Augusburg (DE)
(54) Dörzsölõ
(30) 101 30 656.3 2001.06.27. DE
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya dörzsölõ, amelynek durva szálai egy felületi
rendszerbe vannak összefogva és egymással összekötve, és amelyek egy
háromdimenziós szövedéket képeznek, és a szálak egy köszörûszem-
csékkel ellátott, egy folytonos, vagy nem folytonos mûgyantaréteggel
vagy ehhez hasonlóval vannak bevonva.

A találmány szerinti dörzsölõt az jellemzi, hogy felületének leg-
alább egyik oldalán szórási eljárással felvitt reflektorai vannak.

(51) A61F 2/00 (2006.01)

A61F 2/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00265 (22) 2006.03.30.
(71) (72) dr. Csiky László, Üröm (HU)
(54) Hasfali implantátum
(57) A találmány tárgya sérvmûtétek, elõnyösen lágyéksérv-mûtétek so-
rán a hasfal megerõsítését szolgáló, az ondózsinór (5) körül kialakított
csatorna (6) segítségével a sérvkiújulás, ill. a herekárosodás kockázatát
csökkentõ hasfali implantátumra vonatkozik.

A találmány szerinti implantátumnak egymást részlegesen átfedõ,
egymással tetszõlegesen kapcsolódó, elülsõ (1) és hátulsó (2) lemezei
az elülsõ lemezen elõnyösen tetszõlegesen kialakított párnája (3) van.
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(51) A61F 13/62 (2006.01)

A44B 18/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00970 (22) 2005.10.25.
(71) 3M Innovative Properties Company , Saint Paul,

Minnesota (US)
(72) id. Mandzsu József, Budapest (HU);

ifj. Mandzsu József, Fót (HU);
Mandzsu Zoltán, Budapest (HU)

(54) Eljárások rögzítõk gyártására
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás tépõzár-apakomponens gyártására. Egy
formaleválasztó felületen polimerrészecskék sokaságát oszlatják szét,
és hozzák legalább félfolyékony állapotba. Ezáltal ún. elõformázott ki-
emelkedéseket alakítanak ki, melyekben a formaleválasztó felülettel
érintkezõ éleik mentén, a polimerrészecskék és a formaleválasztó felület
felületi energiái által befolyásolt hegyes kontaktszögeket alakítanak ki.
Ezután a kiemelkedéseket kellõen megszilárdítják, és egy külön biztosí-
tott lap formájú alapnak az elülsõ felületével érintkeztetik, majd ahhoz
rögzítik. Eltávolítják az alapot, a kiemelkedésekkel együtt, a formalevá-
lasztó felületrõl. Ezáltal az alap elülsõ felületébõl kiemelkedõ, lelapított
tetõvel rendelkezõ kapcsoló kiemelkedéseket alakítanak ki, mely lelapí-
tott tetõk legalább részben kinyúlnak az alap fölé, és melyeket legalább
részben olyan él határol, melynek élességét lényegében a hegyes kon-
taktszög határozza meg.

(51) A61K 36/18 (2006.01)

A61K 36/23 (2006.01)

A61K 36/25 (2006.01)

A61K 36/28 (2006.01)

A61K 36/73 (2006.01)

A61P 1/16 (2006.01)

A61P 17/00 (2006.01)

A61P 31/06 (2006.01)

A61P 31/12 (2006.01)

A61P 31/16 (2006.01)

A61P 31/18 (2006.01)

A61P 35/00 (2006.01)

A61P 37/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 05 01092 (22) 2000.11.27.
(71) Bomsund Grupo Asesor, S.L., Barcelona (ES)
(72) Frias Pena, José Manuel, Barcelona (ES)
(54) Eljárás vizes kivonatok elõállítására növénybõl és az így ka-

pott kivonatok
(86) PCT/IB 00/01947 (87) WO 02/41908
(74) dr. Gárdonyi Zoltánné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A jelen találmány tárgya eljárás vizes növényi kivonatok elõállítá-
sára. A találmány szerinti eljárás lépései a következõk: a) a növényi ré-
szek megtisztítása; b) a növényi részek felaprítása; c) a felaprított növé-
nyi részek kezelése lézerbesugárzással; d) a (c) lépésben kapott elegy
szuszpendálása vízben; e) a (d) lépésben kapott szuszpenzió macerálása,
majd (f) a keletkezõ folyadék elkülönítése. A találmány tárgyát képezi a
szóban forgó eljárással elõállított készítmény is.

(51) A61K 38/57 (2006.01) (13) A2
(21) P 05 01111 (22) 2002.10.15.
(71) Chiron Corporation, Emeryville, California (US)
(72) Creasey, Abla A., Piedmont, California (US)
(54) Súlyos tüdõgyulladás kezelése szöveti faktor bioszintézis inhi-

bitor (TFPI) beadásával
(30) 60/328,806 2001.10.15. US
(86) PCT/US 02/32624 (87) WO 03/032904
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás súlyos tüdõgyulladás kezelésére.

Pontosabban, a találmány tárgya szöveti faktor bioszintézis inhibi-
tor fehérje beadása, hogy gyengítsék a súlyos tüdõgyulladáshoz kap-
csolódó, túláradó vagy felerõsödött fiziológiás bioszintézis utakat.

(51) A61L 15/64 (2006.01)

A61L 24/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00972 (22) 2005.10.25.
(71) (72) dr. Wéber György 40%, Pécs (HU);

dr. Wagner Ödön 40%, Budaörs (HU);
dr. Nagy József 20%, Budapest (HU)

(54) Szilikonmembránnal laminált háló sebészeti rekonstrukció
céljára

(74) dr. Wagner Ödön, Budaörs
(57) A bejelentés tárgya szilikonmembránnal laminált mûanyag háló se-
bészeti rekonstrukció céljára, és eljárás annak elõállítására. A szilikon-
membránnal laminált háló szilikonmembrán része különbözõ szilikon
alapanyagokból préseléses és/vagy öntéses eljárással, a célra alkalmas
prés- vagy öntõformában, különbözõ hõmérsékleteken végrehajtott tér-
hálósítással készül, melyre szilikon alapanyaggal merítéssel és/vagy
szórással bevont mûanyag hálót helyeznek és nyomás alkalmazásával,
megfelelõ hõmérsékleten a hálót és a membránt összevulkanizálják. A
szilikonmembránnal laminált hálót megfelelõ sterilezési eljárást köve-
tõen sebészeti célokra alkalmazhatják. A találmány felépítése biztosítja,
hogy a szövetek csak a mûanyag háló felõli oldalhoz tapadjanak, ily
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módon a találmány elõnyösen biztosítja a szervezeten belüli folytonos-
sági hiányok befedését, de meggátolja a nem kívánt összenövéseket.

(51) A61N 1/02 (2006.01)

A61N 1/18 (2006.01)

A61N 1/20 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00479 (22) 2006.06.06.
(71) (72) Magyar István, Szentendre (HU)
(54) Galván mikroáram-terápiás eszköz
(57) Jelen találmány mikroáram-terápiás eszköz, amely 1 milliamper
alatti áramerõsségû egyenáramot vezet át a kezelendõ területen. Az esz-
köz nem tartalmaz beépített elemet és nincs szüksége külsõ áramforrásra
sem. Az eszköz kettõ, vagy több, flexibilis fóliára (1) felhordott, eltérõ
elektródpotenciálú fémeket (2 (3) tartalmaz, amelyek a bõrrel érintkezve
elektromos áramot indukálnak. Az eltérõ elektródpotenciálú fémek egy-
mást váltva kerülnek elhelyezésre az eszközben, így a generált mikro-
áram „átszövi” a teljes kezelni kívánt területet.

(51) A62B 33/00 (2006.01)

A62B 7/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00263 (22) 2006.03.29.
(71) (72) Nagy Zsombor Ferenc, Ajkarendek (HU)
(54) Biztonsági kiegészítõ szerkezet életmentéshez
(57) A találmány biztonsági kiegészítõ szerkezet életmentéshez, amely-
nek a szerepe megoldani az életveszélyes helyzeteket a hó fogságában.
A találmány lényege, hogy a (1) szûrõ elõsegítse az oxigén elõrejutását a
(2) biztonsági szûrõn keresztül az (4) összekötõ és a (5) beömlõszelepen
át a (6) T idomon keresztül. A (7) kiegészítõ idomban található (8) kiöm-
lõszelep zárt állapota miatt az oxigén (9) csutora felé tart.

(51) A63F 13/00 (2006.01)

G09F 9/00 (2006.01)

G09G 5/00 (2006.01)

H04B 7/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00469 (22) 2006.06.01.
(71) (72) Czifra Péter, Budapest (HU);

Pattantyús Péter, Budapest (HU)

(54) Hordozható elektronikus eredményjelzõ tábla
(57) Sportmérkõzések állásának kijelzésére alkalmas, mobil, elektroni-
kus eredményjelzõ tábla. A játékválasztó kapcsoló állásának megfelelõ-
en a kiválasztott játék szabályai szerint automatikusan számolja és a ki-
jelzõkön jeleníti meg az eredményt. Változás a kijelzett eredményben
akkor következik be, amikor az eredményjelzõ táblához tartozó rádiós
távvezérlõ egységen a pontot szerzõ játékosnak vagy csapatnak megfe-
leltetett gombot megnyomják. A kijelzõ tábla alkalmas tenisz, asztalite-
nisz, squash, röplabda, kézilabda, kosárlabda, futball, stb. mérkõzések
eredményének kijelzésére.

Az eredményjelzõ táblához tartozó rádiós távvezérlõk kialakítása
olyan, hogy azt egyaránt kezelhetik maguk a játékosok vagy a játékban
nem résztvevõ személy (bíró), továbbá a távvezérlõn elhelyezett nyo-
mógombok megfeleltethetõk az adott játék szabályainak (például 1, 2
vagy 3 pontot érõ esemény). A távvezérlõk kódoltan adják le a gomb-
nyomási eseményeket, az eredményjelzõ táblák kizárólag a hozzájuk
rendelt rádiós távvezérlõ(k) jelzéseit fogadják el, így biztosítva a táblák
zavarmentes mûködését.

Az eredményjelzõ tábla mûködése akkumulátorról 6-8 órán ke-
resztül biztosított, így az elektromos hálózattól függetlenül bárhol mû-
ködtethetõ, a táblába épített automata töltõegységgel az akkumulátor a
hálózatról feltölthetõ.

1. ábra

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B01D 15/00 (2006.01)

B01D 27/00 (2006.01)

B01J 20/00 (2006.01)

C02F 1/28 (2006.01)

C02F 1/42 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01623 (22) 2004.08.11.
(71) dr. Törõcsik Mária 17,5%, Budapest (HU);

Özv.dr. Törõcsik Mihályné 17,5%, Tószeg (HU);
Kovács Éva 40%, Budapest (HU);
Csapláros László 25%, Szekszárd (HU)

(72) Kovács Éva 40%, Budapest (HU);
dr. Törõcsik Mihály 35%, Tószeg (HU);
Csapláros László 25%, Szekszárd (HU)

(54) Eljárás vizekben lévõ toxikus ionok, különösen arzén ionok,
megkötésére és az adszorbens töltet regenerálására

(57) A találmány tárgya eljárás vizekben lévõ toxikus ionok, különösen
arzénionok megkötésére és az adszorbens töltet regenerálására pszeudo-
böhmitet tartalmazó töltet alkalmazásával.

Az eljárásra az jellemzõ, hogy adszorbens töltetként pszeudoböh-
mitet vagy hõkezelt pszeudoböhmitet vagy adott esetben pszeudoböh-
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mit és 1–50 tömeg% Fe3+-hidroxid elegyét vagy pszeudoböhmit és 1–
50 tömeg% váltakozó irányú nyíróerõvel aktivált pszeudoböhmit ele-
gyét alkalmazzák, amelyet csapvízzel megnedvesítenek, majd nátri-
um-hidroxid vagy nátrium-karbonát-oldattal lúgosítják, ezután vizes
mosással a lúgfelesleget eltávolítják, és a toxikus ionokat tartalmazó
vizet átengedik az adszorbens tölteten, majd az adszorbens töltet kime-
rülése után, az adszorbens töltetet borkõsavval, elõnyösen 0,1 mólos
borkõsavval történõ átmosással regenerálják, ezután a töltetet vízzel
átöblítik és lúgoldattal kezelik.

(51) B01D 17/035 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 01181 (22) 2002.10.18.
(71) Werkstoff + Funktion Grimmel Wassertechnik GmbH,

Ober-Mörlen (DE)
(72) Grimmel, Walter, Ober-Mörlen (DE)
(54) Homokfogó
(30) 101 51 498.0 2001.10.18. DE

102 21 232.5 2002.05.13. DE
(86) PCT/DE 02/03939 (87) WO 03/035210
(74) Kis-Kovács Annemarie, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya homokfogó. A homokfogó egy, acéltartályként
kiképzett, hengeres keresztmetszetû, hosszirányban átáramoltatott levá-
lasztó kamrával (1) van ellátva, amely egy hosszanti oldalon a víznek a
leválasztókamra hosszirányához képest keresztirányban történõ átfor-
gató mozgatását biztosító levegõbevezetõ fúvókákkal (4) és az alsó rész-
ben egy, hosszirányban elnyúló homokgyûjtõ csatornával (3) van ellát-
va. Egy szennyvízbevezetõ (6) a víz átforgató mozgatását biztosítóan a
leválasztókamrához (1) képest keresztirányban vezet a leválasztókamra
(1) felsõ részébe. A levegõbevezetõ fúvókák (4) a szennyvízbevezetõ
(6) oldalán a szennyvízbevezetõ (6) alatt vannak elrendezve.

(51) B05C 1/10 (2006.01)

B05C 9/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 01538 (22) 2000.05.23.
(71) SOLIPAT AG, Zug (CH)
(72) Ulli, Andreas, Berg (CH)
(54) Berendezés és eljárás felületbevonat részleges felhordására,

valamint részleges felületbevonattal ellátott lélegzõ fólia
(30) 99110708.7 1999.06.04. EP

99201857.2 1999.06.10. EP
(86) PCT/CH 00/00289 (87) WO 00/74863
(74) Kis Kovács Ferencné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya berendezés részleges felületbevonat lélegzõ
vízhatlan fóliára való felhordására, amely berendezés tartalmaz: szétte-
rülõ mûanyag masszának (K) a fólia (W) egyik oldalára (4a) vagy hordo-
zóra (Ta) való közvetlen vagy közvetett felhordására szolgáló, legalább
egy elsõ felhordó szerkezetet (3a), szétterülõ mûanyag masszának (K) a
fólia (W) másik oldalára (4b) vagy hordozóra (Tb) való közvetlen vagy
közvetett felhordására szolgáló, a fólia (W) másik oldalán (4b) elrende-

zett, legalább egy második felhordó szerkezetet (3b), ahol az elsõ felhor-
dó szerkezet (3a) és a második felhordó szerkezet (3b) egymáshoz ké-
pest irányíthatóan van kiképezve, vagy egymáshoz képest van irányítva,
úgy, hogy az elsõ felületbevonat (2a) legalább részben a második felü-
letbevonattal (2b) egybevágóan van kiképezve, és ahol a felhordó
szerkezetek (3a, 3b) után a fóliának (W) további anyaggal (Ma, Mb) való
kétoldalú kasírozására szolgáló elrendezés (7) van elrendezve.

A találmány tárgya továbbá, eljárás részleges felületbevonat léleg-
zõ fóliára való felhordására, amelynek során a fólia (W) mindkét olda-
lára (4a, 4b) részleges ragasztóanyag felületbevonatot (2a, 2b) visznek
fel, ahol a felületbevonatokat (2a, 2b) a fólia két oldalára (4a, 4b) leg-
alább részben egybevágóan viszik fel, úgyhogy a fóliát (W) mindkét
oldalon bevonattal ellátott és bevonatmentes szakaszokkal látnak el és
elõnyösen közvetlenül ezt követõen a fóliát kétoldalúan kasírozzák.

A találmány továbbá lélegzõ vízhatlan fólia, amely részleges ra-
gasztóanyag felületbevonattal (2a, 2b) van ellátva, ahol a ragasztó-
anyag felületbevonat (2a, 2b) a fólia (W) két oldalára (4a, 4b) van fel-
hordva és ahol a fólia (W) egyik oldalának (4a) ragasztóanyag felület-
bevonata (2a) legalább részben a második oldal (4b) ragasztóanyag fe-
lületbevonatával (2b) egybevágóan van kiképezve, úgyhogy a fólia
(W) kétoldalúan bevont és kétoldalúan bevonatmentes szakaszokkal
van ellátva.

(51) B09B 3/00 (2006.01)

B09B 5/00 (2006.01)

C10L 5/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01455 (22) 2004.07.19.
(71) (72) dr. Szentannai Pál, Budapest (HU);

dr. Õsz János, Telki (HU)
(54) Eljárás fermentáció melléktermékeként elõálló szilárd anyag

ártalmatlanítására és energetikai hasznosítására
(74) Varga Tamás Péter, Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás fermentáció melléktermékeként elõálló
szilárd anyag ártalmatlanítására és energetikai hasznosítására, amely el-
járás segítségével a szennyvíziszap utóhasznosítása során elõálló szilárd
melléktermék nagy hatékonysággal és környezetbarát módon ártalmat-
lanítható.

A találmány szerinti eljárás során fermentálási maradékként elõál-
ló szilárd anyagot szárítanak, majd zártrendszerû folyamatban tüzelnek
el. Az eljárás jellemzõje, hogy az eljárás során a fermentálási maradék
nedvességtartalmát beállítják, majd – vagy ezzel együtt, vagy külön fá-
zisban – a fermentálási maradékot megfelelõ szemcseméretre aprítják,
ezt követõen az elõkésztett fermentálási maradékot fluidizációs tüzelõ-
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berendezésbe táplálják, majd abban, adott esetben egy vagy több cik-
lusban, megfelelõ égési paraméterek fenntartása mellett eltüzelik, majd
a folyamat végén a keletkezõ gáznemû égéstermékbõl, – vagy adott
esetben már az égési folyamat közben a tûztérbõl is – energetikai
hasznosításra hõt nyernek ki.

(51) B09C 1/10 (2006.01) (13) A1
(21) P 03 02706 (22) 2003.08.21.
(71) Ózon Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 40%,

Székesfehérvár (HU);
dr. Barabás György 30%, Debrecen (HU);
dr. Szabó István 15%, Debrecen (HU);
dr. Vargha György 7,5%, Debrecen (HU);
dr. Penyige András 7,5%, Debrecen (HU)

(72) Madár Imre 25%, Székesfehérvár (HU);
Kovácsné Bíró Virgilla 15%, Székesfehérvár (HU);
dr. Barabás György 30%, Debrecen (HU);
dr. Szabó István 15%, Debrecen (HU);
dr. Vargha György 7,5%, Debrecen (HU);
dr. Penyige András 7,5%, Debrecen (HU)

(54) Ásványolaj eredetû szennyezõdések biológiai lebontása
(74) Lengyel Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás ásványolaj-eredetû szennyezõdéseket
tartalmazó talajszerû anyag, elõnyösen iszap vagy talaj bioremediáció-
jára, amely során a szennyezõdést tartalmazó talajt Actinomycetes, elõ-
nyösen Streptomyces vagy Rhodococcus baktériumokat tartalmazó olt-
vánnyal oltják be.

A találmány tárgyát képezik elõnyös hatású Streptomyces és Rho-
dococcus törzsek, továbbá az eljárásban alkalmazható Streptomyces
vagy Rhodococcus törzsek alkalmazása ásványolaj-eredetû szennyezõ-
déseket tartalmazó talajszerû anyag, elõnyösen iszap vagy talaj biore-
mediációjára. A találmány tárgyát képezik továbbá a törzseket és azok
alkalmazására vonatkozó utasítást tartalmazó reagenskészletek.

(51) B28B 19/00 (2006.01)

B05B 13/06 (2006.01)

F16L 9/08 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 01202 (22) 2005.12.23.
(71) (72) Arató István, Budapest (HU);

Windisch Ferenc, Budapest (HU);
Szilágyi Gábor, Budapest (HU)

(54) Eljárás és berendezés zárt szelvényû, elõre gyártott beton
vagy vasbeton testek, különösen csövek belsõ felületének mû-
anyag réteggel történõ ellátására

(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(57) A találmány eljárás zárt szelvényû, elõre gyártott beton vagy vasbe-
ton testek, különösen csövek belsõ felületének mûanyag réteggel történõ
ellátására, amely eljárás során szálerõsítésû hõre keményedõ mûgyantát
szórófejjel eszközölt szórással visznek fel a belsõ felületre.

A berendezésnek szálerõsítésû mûgyanta felszórására alkalmas
szórófeje van; és az a lényege, hogy az elõre gyártott beton vagy vasbe-
ton testbe annak belsõ felületébõl kinyúló kötõelemeket, különösen
fémanyagú kapcsokat és/vagy tüskéket és/vagy horgokat ágyaznak,
vagy/és a belsõ felületet érdesítik, majd a felületre annak saját hosszan-
ti geometriai tengelye körüli folyamatos forgatása közben a szórófej-
nek a test belsejében egyenes vonalú pályán történõ mozgatása során
szórják fel a szálerõsítésû mûgyantát.

(51) B30B 9/00 (2006.01)

B09B 3/00 (2006.01)

B65F 1/00 (2006.01)

B65F 1/16 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00936 (22) 2004.05.06.
(71) (72) Wehner Péter, Budapest (HU)
(54) Hulladéktömörítõ gyûjtõedény
(57) Hulladéktömörítõ gyûjtõedény, hulladék és/vagy szemét gyûjtésé-
re és idõszakos tárolására, amelynek tárolórekesze (1) vagy rekeszei (1)
és célszerûen csukló vagy csuklók körül elfordulóan hozzákapcsolt, re-
tesszel (2) felszerelt zárófedele (3) van, és az a lényege, hogy a zárófe-
délhez (3) rugó (4) közbeiktatásával nyomólap (5) kapcsolódik.
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(51) B31F 1/07 (2006.01)

D21H 27/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 01317 (22) 2000.04.06.
(71) The Procter & Gamble Co., Cincinnati, Ohio (US)
(72) McGuire, Kenneth Stephen, Wyoming, Ohio (US)
(54) Eljárás amorf mintázatok összeillesztésére és expandálására
(30) 09/288,736 1999.04.09. US
(86) PCT/US 00/09098 (87) WO 00/61358
(74) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás amorf kétdimenziós minta elõállítására,
összekapcsolódó kétdimenziós geometriai alakokból, amelyek legalább
két, egymással összeilleszthetõ széllel rendelkeznek.

Az eljárás szerint elõször megállapítják a minta xmax szélességét;
egy B szélességû számítógépes határrégiót adnak a mintához és O és
xmax közötti x koordinátákkal rendelkezõ gócpont (x, y) koordinátáit
számítógép generálja; és kiválasztja azokat a gócpontokat, amelyek ko-
ordinátákkal rendelkeznek O és B között; és ezeket a számítógépes ha-
tárrégióba másolja, összehasonlítják mind a számítógépesen generált
gócpontot, mind a megfelelõ másolt gócpontot valamennyi elõzetesen
generált gócponttal, és a szükséges mûveleteket megismétlik, amíg a
kívánt számú gócpont generálva van. A mintaképzéshez még Delau-
nay-féle háromszögelést, majd Voronoi-féle tesszellációt végeznek a
gócpontokon.

(51) B44F 1/02 (2006.01)

D06N 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 03 00597 (22) 2000.10.17.
(71) TARKETT SAS, Nanterre (FR)
(72) Dao Viet, Dung, Aywaille (BE);

Houba, Gabriel, Noertrange (LU)
(54) Eljárás különbözõ fényességû díszítõhatással rendelkezõ pad-

ló- és falborítások elõállítására és az eljárással elõállított ter-
mékek

(30) 00870084.1 2000.04.25. EP
(86) PCT/BE 00/00125 (87) WO 01/81102
(74) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás különbözõ fényességû díszítõ hatással
rendelkezõ padló- és falborítás elõállítására, amelynek során egy alapré-
teg (10) elõállítása után fényességhatásokat hoznak létre megkülönböz-
tetõ felhordások (20, 22, 24) révén, éspedig különbözõ tulajdonságú,

legalább két „topcoat” típusú védõréteg teljes átlapolása nélkül, célsze-
rûen az alapréteggel illeszkedõen.

2. ábra

(51) B65G 51/00 (2006.01)

B65D 83/00 (2006.01)

E03C 1/00 (2006.01)

F24D 17/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01119 (22) 2004.06.03.
(71) (72) Szilágyi Sándorné, Debrecen (HU)
(54) Kevertvízüzemû vízrendszerek biológiai tisztántartására

szolgáló eljárás és berendezés
(74) Ágni Zsolt, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
(57) A találmány tárgya kevertvíz-üzemû vízrendszerek biológiai tisz-
tán tartására szolgáló berendezés, amely hidegvíz- és melegvíz-ágat,
vízvételi helyet tartalmaz úgy, hogy szolgáltatói vízcsonkokhoz csatla-
kozó legalább egy (1) és/vagy (2) hidraulikai hidat, (5) és/vagy (6) cirku-
láltató berendezést (3) hûtõ és/vagy (4) fûtõ hõfokkompenzálót tartal-
maz a (9) vízvételi hely elé beépítve:

A találmány további tárgya, eljárás eltérõ hõmérsékletû vizek hõ-
kiegyenlítõdésének kompenzálására oly módon, hogy a vízágakba
energetikai híd elemeit kapcsolják, amelyek közül a hidegebb vízágba
helyezett hût, a melegebb vízágba helyezett fût, úgy, hogy az ellenté-
tes oldalról szerzett energiát használja fel.

Az energetikai híd elemeit célszerûen ikresített tömegáram-stabili-
záló hidraulikai hídrendszerben mûködtetik.

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C01B 31/00 (2006.01)

B05D 5/00 (2006.01)

H01L 51/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00418 (22) 2006.05.18.
(71) Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont,

Budapest (HU)
(72) Gergely András, Kecskemét (HU);

dr. Telegdi Lászlóné, Budapest (HU);
Kármánné dr. Herr Franciska, Budapest (HU);
dr. Kálmán Erika, Budapest (HU);
Timár Ferencné, Budapest (HU);
Tárkányi Gábor, Budaörs (HU);
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Jakab Emma, Budapest (HU);
Pászti Zoltán, Szolnok (HU)

(54) Eljárás szén nanocsövek módosítására, az így módosított szén
nanocsövek és alkalmazásuk

(74) dr. Jalsovszky Györgyné ügyvéd, Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás egyfalú és többfalú szén nanocsövek mó-
dosítására a nanocsövek külsõ felületéhez kémiai kötésekkel rögzített (I)
általános képletû csoportokkal

-Ar(X)n (I)
– a képletben

Ar 1–3 gyûrûs, homoaromás vagy heteroaromás csoport vázát jelenti,
n az Ar vázhoz kapcsolható atomok vagy csoportok számával

egyenlõ egész szám, és
X jelentése hidrogénatom, alkilcsoport, szubsztituált alkilcsoport

vagy poláris csoport, elõnyösen szulfo-, foszfono-, nitro- vagy
karboxilcsoport, mimellett az Ar vázhoz kapcsolódó X csoportok
azonosak vagy eltérõek lehetnek, azzal a feltétellel, hogy X nem
jelenthet és nem tartalmazhat aminocsoportot, és az X csoportok
közül legföljebb 5 lehet hidrogénatomtól eltérõ jelentésû –,
amelynek során a szén nanocsövek szuszpenziójában egy (III) ál-

talános képletû aminvegyület
H2N-Ar(X)n (III)
és egy diazotálószer reagáltatásával (II) általános képletû diazó-

niumsót

Y’’+N�N-Ar(X)n (II)
– a képletekben Ar, a és X jelentése a fenti, és Y’ a diazóniumsó

anionját jelenti állítanak elõ, majd a kapott (II) általános képletû diazó-
niumsót elbontják. A találmány szerint a fenti mûveletsort 30–90
térfogat% vízzel elegyedõ, folyékony, legalább 1 CH3 csoportot hordo-
zó szerves savat és 10–70 térfogat% vizet tartalmazó elegyben mint
mûveleti közegben hajtják végre.

(51) C02F 1/40 (2006.01)

C10M 175/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00136 (22) 2006.02.21.
(71) (72) Brassai György, Esztergom (HU)
(54) Eljárás fluxáló olaj elõállítására fáradt olajból
(74) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás fluxáló olaj elõállítására fáradt olajból.
Az eljárást az jellemzi, hogy a fáradt olajat tartályban (1) homogenizál-
ják, a homogenizált fáradt olajat szétválasztó tartályban (2) 30–50 °C
hõmérsékleten olajos és vizes fázisra szétválasztják, az olajos fázist 5–
40 °C közti hõmérsékleten megfelelõ szûrõberendezésen (3) történõ
szûréssel megszabadítják az 5–50 �-nál nagyobb méretû szennyezõdé-
sektõl, a szûrt olajat kívánt esetben 60–80 °C hõmérsékleten tartályban
tárolják, szûrt és kívánt esetben tárolt olajat 240–320 °C hõmérsékleten
hevítve kiforraló berendezésen (4) kiforralják, a kiforralt olajat legalább
200 °C hõmérsékletû desztilláló edénybe (5) porlasztják, és itt a desztil-
lálással olajos és gõzfázisra bontják; az olajos fázist, vagyis a fluxáló
olajat 60 °C hõmérsékletre lehûtik és készárutároló tartályba (6) fejtik,
míg a gõzfázist kívánt esetben kondenzálják.

(51) C02F 1/48 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00301 (22) 2005.03.16.
(71) (72) Koltai Zoltán, Budapest (HU)
(54) Háztartási készülék folyadékok mágneses kezelésére
(57) A találmány szerinti folyadékkezelõ készüléknek kezeletlen folya-
dék beöntõje (1), kezelt folyadékot felfogó pohara (2), mágnestartó háza
(3), vörösréz dipólja (4), körmágnesei (5), kezelt folyadékkifolyója (6),
tartóállványa (7), alaplapja (8) és tigonycsõspirálja (9) van.

A találmány szerinti készülék víz és bármely más folyékony, víz-
sûrûségû folyadék mágneses kezelésére alkalmas.

(51) C04B 41/63 (2006.01)

B28B 1/16 (2006.01)

F16L 58/10 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 01117 (22) 2005.11.25.
(71) (72) Arató István, Budapest (HU);

Windisch Ferenc, Budapest (HU);
Szilágyi Gábor, Budapest (HU)

(54) Felületén mûanyag réteggel rendelkezõ beton vagy vasbeton
test, különösen csõ vagy tartály; eljárás ilyen testek elõállítá-
sára; lemezszerkezet felületén mûanyag réteggel rendelkezõ
beton vagy vasbeton test készítéséhez; és eljárás a lemezszer-
kezet elõállításához

(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(57) A felületén mûanyag réteggel rendelkezõ beton vagy vasbeton test-
nek az a lényege, hogy a mûanyag réteg térhálósított hõre keményedõ
szálerõsítésû mûanyag lemezbõl van kialakítva, amelybe a betonanyag-
ba, vagy a betonanyaggal együttdolgozó cementkötésû rétegbe nyúló
tüskéket tartalmazó fémhuzal(ok) van(nak) beágyazva.

Az ilyen testek elõállítására irányuló eljárásra az jellemzõ, hogy
megszilárdult vasbeton test, különösen elõre gyártott vasbeton elem,
például csõ vagy tartály mûanyag réteggel ellátandó felületétõl távköz-
zel rögzítenek úgy mûanyag lemezt, hogy annak kiálló tüskéi a test és a
mûanyag lemez közötti hézagba nyúlnak, majd a hézagot elõnyösen in-
jektálással cementkötésû utószilárduló anyaggal töltenek ki.

Egy másik eljárás szerint elõre gyártott vasbeton csövet (1) hom-
lokoldalával vízszintes gyártósíkon elhelyezett, elõnyösen gyûrû alakú
tömítésre (2) állítanak; a csõben (1) annak belsõ felületétõl távközzel
(k) kinyúló tüskéivel (8) e belsõ felület felé nézõ csõ alakú mûanyag
köpenyt (5) helyeznek el, a köpeny (5) és a vasbeton csõ (1) közötti rést
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(7) felül a köpenyt (S) is rögzítõ, elõnyösen gyûrû alakú rögzítõtaggal
(6) lezárják, és a rést (6) elõnyösen az abba alul a vasbeton csõ (1) falá-
ban kialakított nyílás(ok)on átvezetett egy vagy több injektáló csövön
(4) át betáplált cementkötésû utószilárduló anyaggal kitöltik.

A találmány szerinti lemezszerkezetnek az a lényege, hogy szál-
erõsítésû térhálósított hõre keményedõ mûgyanta anyagába vagy/és
anyagához olyan, tüskéket (8) tartalmazó fémhuzal van befogva,
amelyhez tartozó tüskék (8) a lemezszerkezetnek az ahhoz csatlakozta-
tandó beton vagy vasbeton test felé nézõ felületébõl nyúlnak ki.

Az ilyen hengeres lemezszerkezet elõállítása mûgyantával átitatott
szálfátylak feltekercselésével; homok- és/vagy vágott szál felszórásá-
val, a tüskés (8) fémhuzal (16) feltekercselésével; végül ennek roving-
tekercseléssel eszközölt leszorításával történik.

(51) C07C 41/22 (2006.01)

C07C 43/12 (2006.01) (13) A2
(21) P 07 00488 (22) 2005.11.17.
(71) Minrad Inc., Orchard Park, New York (US)
(72) Terrell, Ross C., New Port Richey, Florida (US);

Levinson, Joshua A., Zionsville, Pennsylvania (US)
(54) Eljárás 1,2,2,2-tetrafluor-etil-difluor-metil-éter elõállítására
(30) 60/628,708 2004.11.17. US
(86) PCT/US 05/41754 (87) WO 06/055749
(74) Somlai Mária, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás 1,2,2,2-tetrafluor-etil-difluor-metil-éter
(dezflurán) elõállítására.

Az eljárást az jellemezi, hogy 1-klór-2,2,2-trifluor-etil-difluor-me-
til-étert (izoflurán) antimon-pentafluorid jelenlétében hidrogén-fluo-
riddal reagáltatnak.

A dezflurán ismert inhalációs érzéstelenítõszer.

(51) C07C 43/12 (2006.01)

C07C 41/22 (2006.01) (13) A2
(21) P 07 00487 (22) 2005.11.17.
(71) Minrad Inc., Orchard Park, New York (US)
(72) Terrell, Ross C., New Port Richey, Florida (US);

Levinson, Joshua A., Zionsville, Pennsylvania (US);
Young, Charles W., Nazareth, Pennsylvania (US)

(54) Eljárás szevoflurán elõállítására
(30) 60/628,707 2004.11.17. US
(86) PCT/US 05/41752 (87) WO 06/055748
(74) Somlai Mária, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás (CF3)2CHOCH2F (szevoflurán) elõállí-
tására.

Az eljárást az jellemzi, hogy a (CF3)2CHOCH2Cl képletû vegyüle-
tet (szevoklorán) víz és valamilyen fázistranszfer-katalizátor jelenlété-
ben kálium-fluoriddal reagáltatják.

A szevoflurán ismert inhalációs érzéstelenítõszer.

(51) C07D 215/227 (2006.01)

A61P 25/00 (2006.01)

C07D 401/12 (2006.01) (13) A2
(21) P 05 00683 (22) 2005.07.14.
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(72) dr. Pongó László 60%, Kerepes (HU);

dr. Dancsó András 10%, Budapest (HU);
dr. Simig Gyula 20%, Budapest (HU);
dr. Morovján György 10%, Budapest (HU)

(54) Gyógyászati készítmény elõállítására alkalmas aripiprazol
sók

(57) A találmány tárgya a (II) képletû aripiprazol új, kétértékû szerves
savakkal képzett, valamint foszforsavas és kámforszulfonsavas sói, eljá-
rás ezek elõállítására és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények.
A találmány szerinti sók úgy állíthatók elõ, hogy az aripiprazol bázist al-
kalmas szerves oldószerben moláris mennyiségére számított 0,5–3 mól
szerves savval vagy foszforsavval reagáltatják, majd a keletkezõ kristá-
lyos terméket izolálják.

(51) C07D 239/42 (2006.01)

A61K 31/505 (2006.01)

A61P 3/06 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00293 (22) 2006.04.13.
(71) EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(72) dr. Vágó Pál 44%, Budapest (HU);

dr. Simig Gyula 30%, Budapest (HU);
dr. Clementis György 10%, Budapest (HU);
dr. Tömpe Péter 8%, Budapest (HU);
Tápai Sándorné 8%, Gyömrõ (HU)

(54) Rosuvastatin cinksója, eljárás elõállítására és az ezt tartalma-
zó gyógyászati készítmények

(57) A találmány tárgya az (I) képletû rosuvastatin cinksó, eljárás elõál-
lítására és a találmány szerinti cinksót tartalmazó gyógyászati készítmé-
nyek. A találmány szerinti új só oly módon állítható elõ, hogy a rosuvas-
tatint valamely cink-alkoholáttal, cink-enoláttal vagy szervetlen vagy
szerves sav cinksójával reagáltatják és a képzõdött (I) képletû cinksót
elkülönítik.

(51) C07D 401/02 (2006.01)

A61K 31/495 (2006.01)

A61P 9/00 (2006.01)

A61P 35/00 (2006.01)

A61P 37/00 (2006.01) (13) A2
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(21) P 05 01182 (22) 2004.04.23.
(71) Incyte Corporation, Wilmington, Delaware (US)
(72) Yao, Wenqing, Kennett Square, Pennsylvania (US);

Zhou, Jincong, Boothwyn, Pennsylvania (US);
Xu, Meizhong, Hockessin, Delaware (US);
Zhang, Fenglei, Lansdale, Pennsylvania (US);
Metcalf, Brian, Moraga, California (US)

(54) Metalloproteáz inhibitorként hatásos aza-spiro-alkán-szár-
mazékok és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek

(30) 60/466,159 2003.04.24. US
60/534,501 2004.01.06. US

(86) PCT/US 04/12672 (87) WO 04/096139
(74) dr. Valyon Józsefné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya (I) vagy (II) általános képletû vegyületek,

ezek enantiomerjei, diasztereomerjei, prodrugjai, szolvátjai, meta-
bolitjai vagy gyógyászatilag elfogadható sói, ahol a képletekben:
A jelentése többek között CWOH, CWNHOH, N(OH)CHO vagy

SH;
B jelentése többek között (CH2)n, (CRdRf)nNRB, NR8(CRdRf)n;
G jelentése többek között (CH2)n, (CRdRf)nNRB, NRg(CRdRf)n, O,

N vagy S;
D jelentése O vagy S;
X nincs jelen vagy jelentése többek között (CH2), adott esetben he-

lyettesített alkilén-, alkeniléncsoport, N vagy O;
Y nincs jelen vagy jelentése többek között (CH2), adott esetben he-

lyettesített alkilén-, alkeniléncsoport, N vagy O;
M jelentése CO vagy S(O);
U nincs jelen vagy jelentése többek között adott esetben helyettesí-

tett alkilén-, alkeniléncsoport, N vagy O;
V nincs jelen vagy jelentése többek között H, adott esetben helyette-

sített karbociklusos csoport vagy heterociklusos csoport;
U’ nincs jelen vagy jelentése többek között adott esetben helyettesí-

tett alkilén-, alkeniléncsoport, N vagy O;
V’ jelentése többek között H, alkilcsoport, NRbRc, adott esetben he-

lyettesített karbociklusos csoport vagy heterociklusos csoport;
Rb és Rc jelentése többek között egymástól függetlenül H, T, alkilén-T

vagy alkenilén-T;
Rd és Rf jelentése többek között egymástól függetlenül H, alkil-, alke-

nil-, alkinilcsoport;
R1 jelentése H, alkil, SR10, OR10 vagy NR11R12;
R2 jelentése H, alkil, SR10, OR10 vagy NR11R12;
R3 jelentése többek között alkil-, alkenil-, adott esetben helyettesített

karbociklusos csoport, arilcsoport, vagy heterociklusos csoport;
R4 és R5 jelentése többek között H, halogénatom, T vagy alkilén-T;
R4’ jelentése többek között H, halogénatom, T vagy alkilén-T;
R5’ jelentése többek között H, halogénatom, T vagy alkilén-T; vagy
R4’ és R5’ azzal az atommal együtt, amelyhez kapcsolódnak karbocik-

lusos csoportot és heterociklusos csoportot képeznek;
W jelentése O vagy S;
R8 jelentése többek között H vagy alkilén-T vagy alkenilén-T;

T jelentése többek között H vagy adott esetben helyettesített alkil-,
alkenil- vagy karbociklusos csoport;

R10 jelentése H vagy alkilcsoport;

R11 és R12 jelentése egymástól függetlenül H vagy alkilcsoport vagy
R11 vagy R12 együtt a kapcsolódó nitrogénatommal egy heterocik-
lusos gyûrût alkotnak;

j értéke 1, 2, 3 vagy 4;
i értéke 0, 1 vagy 2;
n értéke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vagy 12,

azzal a feltétellel, hogy:
a) a spiro gyûrû egy stabil kémiai alkotó; és
b) NR8 és NRb csoportok N-N vagy N-O kötés mentesek.

A fenti vegyületek metalloproteáz modulátorok és hatásosan al-
kalmazhatók a metalloproteáz aktivitással összefüggõ betegségek, mint
például arthritis, rák, kardiovaszkuláris és bõrrendellenességek, gyulla-
dásos és allergiás állapotok kezelésében.

(51) C07D 401/06 (2006.01)

A61K 31/40 (2006.01)

C07D 209/12 (2006.01) (13) A2
(21) P 05 00461 (22) 2005.05.05.
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(72) Volk Balázs 20%, Budapest (HU);

dr. Barkóczy József 15%, Budapest (HU);
dr. Simig Gyula 6%, Budapest (HU);
dr. Mezei Tibor 6%, Budapest (HU);
Kapillerné Dezsõfi Rita 3%, Budapest (HU);
Gacsályi István 13%, Budapest (HU);
Pallagi Katalin 8%, Budapest (HU);
Gigler Gábor 5%, Budapest (HU);
dr. Lévay György 5%, Budakeszi (HU);
Móricz Krisztina 4%, Budapest (HU);
Leveleki Csilla 4%, Budapest (HU);
Sziray Nóra 4%, Budapest (HU);
dr. Szénási Gábor 2.5%, Üröm (HU);
dr. Egyed András 2.5%, Budapest (HU);
dr. Hársing László Gábor 2%, Budapest (HU)

(54) Alkil-oxindolok piperazinszármazékai
(57) A találmány olyan új,

általános képletû 3-szubsztituált indol-2-on származékokra, ezek
gyógyászatilag alkalmas savaddíciós sóira, a (I) általános képletû ve-
gyületek elõállítására, e származékokat tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyekre és ezek gyógyszerként történõ felhasználására vonatkozik,
amelyekben R1 és R2 jelentése egymástól függetlenül hidrogénatom,
halogénatom, 1–7 szénatomos alkilcsoport, 1–7 szénatomos alkilláncot
tartalmazó alkoxicsoport vagy trifluormetilcsoport; R3 jelentése hidro-
génatom, R4 valamint R5 jelentése egymástól függetlenül hidrogéna-
tom, halogénatom, trifluormetilcsoport, vagy 1–7 szénatomos egyenes
vagy elágazó szénláncú alkil- vagy alkoxicsoport, m értéke 1, 2, 3 vagy
4, valamint az (I) általános képletû vegyületek gyógyászatilag alkalmas
savaddíciós sói.
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A találmány szerinti vegyületek központi idegrendszeri és kardio-
vaszkuláris megbetegedések megelõzésére és kezelésére alkalmazha-
tók.

(51) C07D 401/06 (2006.01)

A61K 31/40 (2006.01)

C07D 495/14 (2006.01)

C07D 209/12 (2006.01) (13) A2
(21) P 05 00462 (22) 2005.05.05.
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(72) Volk Balázs 20%, Budapest (HU);

dr. Barkóczy József 15%, Budapest (HU);
dr. Simig Gyula 6%, Budapest (HU);
dr. Mezei Tibor 6%, Budapest (HU);
Kapillerné Dezsõfi Rita 3%, Budapest (HU);
Gacsályi István 13%, Budapest (HU);
Pallagi Katalin 8%, Budapest (HU);
Gigler Gábor 5%, Budapest (HU);
dr. Lévay György 5%, Budakeszi (HU);
Móricz Krisztina 4%, Budapest (HU);
Leveleki Csilla 4%, Budapest (HU);
Sziray Nóra 4%, Budapest (HU);
dr. Szénási Gábor 2,5%, Üröm (HU);
dr. Egyed András 2,5%, Budapest (HU);
dr. Hársing László Gábor 2%, Budapest (HU)

(54) 5-HT7 receptorokon aktív alkil-oxindolok piridinszármazékai
(57) A találmány olyan új, (I) általános képletû 3-szubsztituált in-
dol-2-on származékokra, elõállításukra, e származékokat tartalmazó
gyógyszerkészítményekre és az (I) általános képletû vegyületek gyógy-
szerként történõ felhasználására vonatkozik, amelyekben

R1 jelentése hidrogénatom, halogénatom vagy 1–7 szénatomos alkil-
csoport,

R2 jelentése hidrogénatom vagy 1–7 szénatomos alkilcsoport,
R3 jelentése hidrogénatom,
R4 jelentése hidrogénatom és
R5 jelentése a (II) általános képletû csoport, amelyben
R6, R7 és R8 jelentése egymástól függetlenül hidrogénatom, halogéna-

tom, trifluormetil-csoport, vagy 1–7 szénatomos egyenes vagy el-
ágazó szénláncú alkil- vagy alkoxicsoport, vagy R6 és R7 együtte-
sen etiléndioxi-csoportot alkothat, vagy R4 és R5 a tetrahidro-piri-
din-gyûrû hozzájuk csatlakozó szénatomjaival együttesen fenil-
csoportot vagy 5 vagy 6 tagú heterociklusos gyûrût alkot, amely
heteroatomként egy kénatomot tartalmaz és adott esetben egy
halogénatommal lehet helyettesítve,

m értéke 1, 2, 3 vagy 4,
valamint az (I) általános képletû vegyületek gyógyászatilag alkal-

mas savaddíciós sói.
A találmány szerinti vegyületek központi idegrendszeri megbete-

gedések kezelésére alkalmazhatók.

(51) C07D 401/06 (2006.01)

A61K 31/40 (2006.01)

C07D 495/14 (2006.01)

C07D 209/12 (2006.01) (13) A2
(21) P 05 00463 (22) 2005.05.05.

(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(72) Volk Balázs 20%, Budapest (HU);
dr. Barkóczy József 15%, Budapest (HU);
dr. Simig Gyula 6%, Budapest (HU);
dr. Mezei Tibor 6%, Budapest (HU);
Kapillerné Dezsõfi Rita 3%, Budapest (HU);
Gacsályi István 13%, Budapest (HU);
Pallagi Katalin 8%, Budapest (HU);
Gigler Gábor 5%, Budapest (HU);
dr. Lévay György 5%, Budakeszi (HU);
Móricz Krisztina 4%, Budapest (HU);
Leveleki Csilla 4%, Budapest (HU);
Sziray Nóra 4%, Budapest (HU);
dr. Szénási Gábor 2,5%, Üröm (HU);
dr. Egyed András 2,5%, Budapest (HU);
dr. Hársing László Gábor 2%, Budapest (HU)

(54) Dialkil-oxindolok piridinszármazékai
(57) A találmány olyan új, (I) általános képletû 3,3-diszubsztituált in-
dol-2-on származékokra, elõállításukra, e származékokat tartalmazó
gyógyszerkészítményekre és az (I) általános képletû vegyületek gyógy-
szerként történõ felhasználására vonatkozik, amelyekben

R1 és R2 jelentése egymástól függetlenül hidrogénatom, halogénatom,
1–7 szénatomos alkilcsoport vagy szulfamoilcsoport;

R3 jelentése hidrogénatom vagy 1–7 szénatomos egyenes vagy elága-
zó szénláncú alkilcsoport;

R4 jelentése 1–7 szénatomos alkilcsoport;
R5 jelentése hidrogénatom és
R6 jelentése fenilcsoport. amely adott esetben 1–3 halogénatom vagy

1–3 halogénatomot tartalmazó, 1–7 szénatomos alkilcsoport
szubsztituenst tartalmaz, vagy R5 és R6 a tetrahidro-piridin gyûrû
hozzájuk csatlakozó szénatomjaival együttesen fenilcsoportot
vagy öt vagy hat tagú heterociklusos gyûrût alkot, amely heteroa-
tomként egy kénatomot tartalmaz és adott esetben halogénatom-
mal lehet helyettesítve;

m értéke 1, 2, 3 vagy 5;
valamint az (I) általános képletû vegyületek gyógyászatilag alkal-

mas savaddíciós sói.
A találmány szerinti vegyületek központi idegrendszeri megbete-

gedések megelõzésére és kezelésére alkalmazhatók.

(51) C07D 401/06 (2006.01)

A61K 31/40 (2006.01)

C07D 403/14 (2006.01)

C07D 209/12 (2006.01) (13) A2
(21) P 05 00464 (22) 2005.05.05.
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(72) Volk Balázs 18%, Budapest (HU);

dr. Barkóczy József 14%, Budapest (HU);
dr. Simig Gyula 6%, Budapest (HU);
dr. Mezei Tibor 6%, Budapest (HU);
Kapillerné Dezsõfi Rita 3%, Budapest (HU);
Flórián Endréné 3%, Budapest (HU);
Gacsályi István 13%, Budapest (HU);
Pallagi Katalin 8%, Budapest (HU);
Gigler Gábor 5%, Budapest (HU);
dr. Lévay György 5%, Budakeszi (HU);
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Móricz Krisztina 4%, Budapest (HU);
Leveleki Csilla 4%, Budapest (HU);
Sziray Nóra 4%, Budapest (HU);
dr. Szénási Gábor 2,5%, Üröm (HU);
dr. Egyed András 2,5%, Budapest (HU);
dr. Hársing László Gábor 2%, Budapest (HU)

(54) Dialkil-oxindolok piperazinszármazékai
(57) A találmány olyan új, (I) általános képletû 3,3-diszubsztituált in-
dol-2-on származékokra, elõállításukra, e származékokat tartalmazó
gyógyszerkészítményekre és az (I) általános képletû vegyületek gyógy-
szerként történõ felhasználására vonatkozik, amelyekben

R1 jelentése hidrogénatom, halogénatom vagy 1–7 szénatomos alkil-
csoport vagy szulfonamidocsoport,

R2 jelentése hidrogénatom vagy halogénatom,
R3 jelentése hidrogénatom, 1–7 szénatomos alkilcsoport, amely adott

esetben arilcsoport szubsztituenst tartalmazhat vagy arilcsoport,
amely adott esetben egy vagy két halogénatom szubsztituenst
tartalmazhat,

R4 jelentése 1–7 szénatomos alkilcsoport,
R5 jelentése (IIa) vagy (IIb) szerkezeti képlettel jellemezhetõ csoport,

(IIa) (IIb)
amelyekben Q és W jelentése egymástól függetlenül nitrogénatom

vagy CH-csoport
R6, R7, R8 jelentése egymástól függetlenül hidrogénatom, halogéna-

tom, trifluormetil-csoport, 1–7 szénatomos alkilcsoport, 1–7 szén-
atomos alkilcsoportot tartalmazó alkoxicsoport, vagy

R6 és R7 jelentése együttesen etiléndioxi-csoport,
m értéke 0, 1, vagy 2,
a jelentése egyes, kettõs vagy hármas kötés,
n értéke 0, 1 vagy 2;

valamint az (I) általános képletû vegyületek gyógyászatilag alkal-
mas savaddíciós sói.

A találmány szerinti vegyületek központi idegrendszeri és kerin-
gési megbetegedések megelõzésére és kezelésére alkalmazhatók.

(51) C07K 14/255 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00428 (22) 2005.04.29.
(71) Pharmatest Kft. 40%, Budapest (HU);

MTA Enzimológiai Intézet 20%, Budapest (HU);
Pannon Egyetem 40%, Veszprém (HU)

(72) dr. Vonderviszt Ferenc 40%, Veszprém (HU);
dr. Gál Péter 15%, Budapest (HU);
Végh Barbara 20%, Budapest (HU);
dr. Závodszky Péter 15%, Budapest (HU);
dr. Dobó József 10%, Budapest (HU)

(54) Eljárás baktériumokban termeltetett rekombináns fehérjék
sejtbõl való kijuttatására a flagellumspecifikus exportappará-
tus segítségével

(74) dr. Svingor Ádám, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(57) A találmány tárgya olyan expressziós rendszer, amelyben a képzõ-
dött rekombináns fehérje a flagellumspecifikus exportapparátus segítsé-

gével külsõ tápközegbe exportálódik. A találmány szerint a flagellin fe-
hérje azon rövid génszakaszát, amely a flagellumspecifikus exportappa-
rátus felismerési jelét hordozza, a termeltetni kívánt fehérje génjéhez
kapcsolják. A fúziós konstrukciónkat megfelelõ hordozóvektorba ültet-
ve, majd alkalmas gazdasejtben expresszáltatva a gazdasejt a keletkezõ
fúziós fehérjét a gazdasejt flagellumspecifikus exportrendszere expor-
tálja. Tisztítást elõsegítõ szegmensek és megfelelõ specifikus proteoliti-
kus hasítóhelyek beépítésével az expresszált rekombináns fehérje a
sejtkultúrából egyszerûen izolálható, majd a feleslegessé vált szegmen-
sek az elõállítani kívánt fehérjemolekuláról leemészthetõk.

A találmány tárgyát képezik továbbá flagellumspecifikus export-
szignált hordozó fúziós fehérjék, azokat kódoló fúziós polinukleotidok,
a fúziós polinukleotidokat tartalmazó konstrukciók, vektorok és gazda-
sejtek.

A találmány szerinti megoldás rekombináns fehérjék expressziója
és gazdasejtbõl történõ exportálása területén alkalmazható.

(51) C08G 69/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00460 (22) 2006.05.30.
(71) (72) Dobos József, Pécs (HU)
(54) Biológiailag lebontható hidraulikaolaj adalékkompozíció
(57) Ipari, hidraulikus gépekhez hidraulika-munkafolyadék biológiailag
lebontható adalékának elõállítása.

A hidraulikus gépekhez hidraulika-munkafolyadékként napjaink-
ban is, legnagyobb mennyiségben ásványolaj-alapú olajokat használ-
nak. A gépek üzemeltetése közben a hidraulika-folyadékok bizonyos
mennyisége, a tömítések és a csatlakozások megfelelõ karbantartása
esetében is, szivárgás következtében a természeti környezetbe kerül,
ezáltal szennyezi a talajt és a vizeket. Köztudomású, hogy az ásvány-
olaj-alapú hagyományos hidraulikaolajok – szénhidrogén komponen-
seik és részben funkciós adalékanyagaik miatt – a természeti környe-
zetben biológiai úton nehezen és hosszú idõ alatt bomlanak le, miköz-
ben az adott élettér biológiai egyensúlyának tartós, maradandó megvál-
tozását okozhatják. Mûszaki hibák következtében a környezetbe kerülõ
hidraulika-folyadék mennyisége elérheti a gép üzemeltetésére szolgáló
teljes mennyiséget is. Ez a probléma különleges fajsúllyal jelentkezi a
mezõgazdaságban. Ugyanis, ha, a szántóföldön megsérül egy traktor
hidraulika-vezetéke, akár 100 liter hidraulika-folyadék is szennyezheti
a környezetet.

Az ásványolaj-alapú hidraulika-folyadékok, minthogy bennük a
legnagyobb koncentrációban elõforduló komponens az ásványolaj, to-
vábbá a készítményekben használt funkciós adalékanyagok viszonylag
„rossz” biológiai lebonthatósága miatt, hosszú ideig ható környezet-
szennyezést idéznek elõ.

A találmányban leírt hidraulika-kompozíció a piacon elérhetõhöz
képest új, és az eddig ismerteknél kedvezõbb környezeti tulajdonsá-
gokkal rendelkezõ biológiailag lebomló a mezõgazdaságban jól hasz-
nálható hidraulikaolaj-adalékkompozíció. A biológiai úton könnyen le-
bomló, növényolaj-alapú kenõolajok az ásványolajokhoz képest szinte
semmilyen hátrányos környezeti tulajdonsággal rendelkeznek. Az in-
nováció során, egy kémiailag módosított növényolaj-alapú, célirányo-
san kiválasztott funkciós adalékanyagokat tartalmazó, a környezetben
biológiailag lebomló és nem toxikus, a mezõgazdaságban jól hasznosít-
ható hidraulikaolaj létrejöttét eredményezi.

(51) C12N 1/16 (2006.01)

A23C 21/02 (2006.01)

C12P 23/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00481 (22) 2005.05.11.
(71) Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Biotechnológiai

Intézet, Szeged (HU)
(72) dr. Kiss István 30%, Szeged (HU);

dr. Kálmán Miklós 17,5%, Zsombó (HU);
dr. Kesserû Péter 17,5%, Szeged (HU);
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Göblös Szabolcs 17,5%, Csongrád (HU);
Bordás Diana 17,5%, Nyírábrány (HU)

(54) Tejsavó hasznosításán alapuló eljárás asztaxantintartalmú
biomassza elõállítására

(74) dr. Pethõ Árpád, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(57) A találmány tárgya eljárás asztaxantintartalmú biomassza elõállítá-
sára, amely szerint sajt- vagy túrógyártás melléktermékeként keletkezett
tejsavót élõ vagy permeabilizált laktózbontó – elõnyösen Kluyveromy-
ces lactis – élesztõsejtekkel elõkezelnek, az elõkezelt tejsavót asztaxan-
tintermelõ – elõnyösen Xanthophyllomyces dendrorhous – élesztõsejte-
ket tartalmazó oltóanyaggal beoltják, a beoltott, elõkezelt tejsavót az
élesztõsejtek szaporodását elõsegítõ körülmények között tartják, és – kí-
vánt esetben – az élesztõsejteket a fermentlétõl elválasztják és – kívánt
esetben – az asztaxantint a sejtekbõl kinyerik.

A találmány egy másik szempontja szerint a találmány tárgyát ké-
pezi egy melléktermékkezelési eljárás is, sajt- vagy túrógyártás mellék-
termékeként keletkezett tejsavó szervesanyag-tartalmának csökkenté-
sére és hasznosítására, amely szerint a tejsavót tápanyagként használva
asztaxantin-tartalmú biomasszát állítanak elõ, a biomasszát az ily mó-
don csökkentett szervesanyag-tartalmú tejsavótól elválasztják, és kí-
vánt esetben a csökkentett szervesanyag-tartalmú tejsavót önmagában
ismert szennyvízkezelési eljárásnak vetik alá.

(51) C12N 15/09 (2006.01)

A61K 35/76 (2006.01)

A61K 38/00 (2006.01)

A61K 39/12 (2006.01)

A61K 48/00 (2006.01)

A61P 31/20 (2006.01)

A61P 43/00 (2006.01)

C12P 21/02 (2006.01)

C07K 14/01 (2006.01)

C12N 1/15 (2006.01)

C12N 1/19 (2006.01)

C12N 1/21 (2006.01)

C12N 5/10 (2006.01)

C12N 7/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 01000 (22) 2002.12.11.
(71) Iowa State University Research Foundation, Inc.,

Ames, Iowa (US);
Virginia Tech Intellectual Properties, Inc., Blacksburg,
Virginia (US)

(72) Meng, Xiang-Jin, Blacksburg, Virginia (US);
Fenaux, Martijn, Blacksburg, Virginia (US);
Halbur, Patrick G., Ames, Iowa (US)

(54) Kiméra fertõzõ DNS-klónok, kiméra sertés cirkovírusok, és
alkalmazásuk

(30) 60/340,775 2001.12.12. US
60/424,840 2002.11.08. US
10/314,512 2002.12.09. US

(86) PCT/US 02/39646 (87) WO 03/049703
(74) Lengyel Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgyát képezik fertõzõ DNS-klónok, sertés cirkovírus
(PCV) fertõzõ kiméra DNS-klónjai, vakcinák, és módszerek sertések
védelmére PCV2 által okozott virális fertõzés és elválasztás utáni multi-
szisztémás sorvadásszindróma (PMWS) ellen. Az új kiméra fertõzõ
DNS-klónt és az abból származó virulens kiméra vírust a nem-patogén
PCVl-bõl állítják elõ, amelyben a patogén PCV2 immunogenikus ORF
génje helyettesíti a nempatogén PCV1 génjét, elõnyösen ugyanabban a
pozícióban. A kiméra vírus elõnyösen megtartja a PCV1 nempatogén fe-
notípusát, de specifikus immunválaszt vált ki a patogén PCV2 ellen. A
találmány tárgyát képezik továbbá immunogenikus polipeptid ex-
pressziós termékek.

D – SZEKCIÓ
TEXTIL, PAPÍR

(51) D04B 9/56 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 04068 (22) 2001.01.12.
(71) Golden Lady S.p.A., Jesi (Ancona) (IT)
(72) Conti, Paolo, Firenze (IT)
(54) Eljárás és berendezés tömlõ formájú kötött termék elõállítá-

sára és a fejrészének lezárására
(30) 00830020.4 2000.01.18. EP
(86) PCT/IT 01/00009 (87) WO 01/53581
(74) Csanak Tiborné, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás tömlõ formájú, kezdõszéllel és befejezõ
fejrésszel rendelkezõ kötött termék kötésére, amelynek során a tömlõ
formájú terméket kör alakú tûágyon a kezdõszéltõl egy befejezõ szél felé
haladva kötik, amely utóbbi a termék fejrészének kialakítására van ter-
vezve. A találmány szerint a befejezõ szél mentén egy elasztikus csíkot
alakítanak ki a tûkkel; és az elasztikus csík kialakításának befejezése
után a tömlõ formájú terméket a kör alakú tûágy tûirõl teljesen eleresz-
tik, és az elasztikus csíknál fogva egy áthelyezõ elemre ráfogatják
avégett, hogy a befejezett tömlõ formájú terméket a kör alakú tûágyon
kívülre áthelyezzék.

A találmánynak tárgya még a berendezés az eljárás végrehajtására.

(51) D04H 3/07 (2006.01)

A41F 9/02 (2006.01)

B26D 3/16 (2006.01)

D04H 1/52 (2006.01)

D06H 7/12 (2006.01)

D04H 13/00 (2006.01)

D04H 1/54 (2006.01)

D04H 1/70 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 02158 (22) 2000.07.05.
(71) Carl Freudenberg KG, Weinheim (DE)
(72) De Riz, Erich, Laudenbach (DE);

Devos, Robert, Maarkedal (BE);
Schuster, Ingeborg, Weinheim (DE)

(54) Eljárás ruhaipari rugalmas szalagok elõállítására
(30) 199 30 917.5 1999.07.06. DE
(86) PCT/EP 00/06311 (87) WO 01/02636
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Budapesti

Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás ruhaipari rugalmas és nyújtható szalagok
elõállítására legalább részben mûszálakat vagy filamenseket tartalmazó
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betétanyag-kiinduló szalagból, különösen fátyolbunda-kiinduló szalag-
ból. A találmány értelmében egy vagy több iparilag elõállított kiinduló
szalagot (1, 2, 16) egymásra fektetnek, a nyitott éleiknél (3, 4, 5, 6, 18,
19) egymással összekötik és tömlõt (11) képeznek. A tömlõ (11) falát
(21) ferdén felvágják, úgyhogy új, rugalmasabb kiinduló anyagszalag
(22) keletkezik, amelyet hosszirányban (26) szalagokká (25) vágnak.

(51) D05B 61/00 (2006.01)

D05B 1/10 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 02583 (22) 2000.12.21.
(71) Schmale-Holding GmbH. & Co., Ochtrup (DE)
(72) Reinders, Peter, Ochtrup (DE)
(54) Eljárás és berendezés kettõs láncöltésû varrat gépi varrására
(30) 100 01 611.1 2000.01.17. DE
(86) PCT/DE 00/04626 (87) WO 01/53591
(74) Kis Kovács Ferencné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás kettõs láncöltésû varrat gépi varrására,
amelynek során a kettõs láncöltést varrótûvel (1) és tûfonallal (3), vala-
mint fõszálfogóval (5) és fogófonallal (8) ellátott ipari varrógéppel hoz-
zák létre, amikor is a tûfonallal (3) a varrandó anyag alsó oldalán lánc-
alakban fektetett fonalhurkokat lezárják, ahol az öltésképzés folyamata
során a különösen varratirányhoz (10) képest keresztirányban mozgó fõ-
szálfogó (5) segítségével a varrótû (1) hurokemelõ helyzetében a tûfo-
nalhurkot felszedik és a fogófonalat (8) a hurkon átvezetik, míg a tûfo-
nalhurkot a fõszálfogó (5) nyaka mentén csúsztatják, amikor is a fogófo-
nallal (8) és a tûfonalhurokkal fonalháromszöget feszítenek ki, amelybe
a soron következõ tûsüllyedés során a varrótûvel (1) beszúrnak. Hibás
öltések megakadályozása érdekében hajtott segédeszköz (11) segítségé-
vel a tûfonalhurkot és a fogófonalat (8) a varrási sík (4) alatt a fõszélfogó
(5) és a varrási sík (4) közötti tartományban a varrótûtõl (1) és a fõszélfo-
gótól (5) távköznyire egymáshoz vezetik és oly módon tartják és moz-
gatják, hogy a fonalháromszöget a varratirányban (10) feszítik ki, amely
fonalháromszögbe a tûsüllyedés során a varrótût (1) beleszúrják.

A találmány tárgya továbbá berendezés kettõs láncöltésû varrat
gépi varrására.

(51) D21F 3/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01030 (22) 2001.02.13.
(71) PMT Italia Paper Machinery Technology SPA, Pinerolo (IT)
(72) Tonelli, Fabrizio, Cervasca (IT)
(54) Lehorgonyzó berendezés nyomókendõ kerületi szélének le-

horgonyzásához
(86) PCT/EP 01/01960 (87) WO 02/064885
(74) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda Kft., Budapest
(57) Lehorgonyzó berendezés (18) nyomókendõ (12) kerületi szélének
(20) lehorgonyzására zárt cipõprésben (10), amelyben a nyomókendõ
(12) keresztülnyúlik a hengerrésen (N) a támasztóhenger (14) és a prés-
saru (16) között, ahol lehorgonyzó berendezés tartalmaz: forgatható fe-
jet (22), amelynek van kúpos kerületi felülete (24) a nyomókendõ (12)
megtámasztására. Tartalmaz továbbá pántot (26), amelynek van konkáv
felülete (28), amely együttmûködik a forgatható fej (22) kúpos felületé-
vel (24), úgy hogy a nyomókendõ (12) kerületi széle (20) le van horgo-
nyozva a fej (22) kúpos felülete (24) és a pánt (26) konkáv felülete (28)
között. Tartalmaz továbbá csapot (58), amely kinyúlik befelé a pántról
(26), a csap (58) a nyomókendõ (12) kerületi szélének (20) lyukába (60)
kapcsolódik. Tartalmaz továbbá szakállakat (74, 75, 76), amelyek ki-
nyúlnak a pánt (26) konkáv felületébõl (28) a nyomókendõ (12) kerületi
széle (20) felé a kerületi szél (20) lehorgonyzásának elõsegítésére a fej
(22) kúpos felületéhez (24). Tartalmaz továbbá hengeres-dugattyús
szerkezetet (30) a fej (22) kúpos felületének (24) elmozgatására a prés-
sarutól (16), úgy hogy kúpos felület (24) mozog a pánt (26) konkáv felü-
letéhez (28), úgy hogy a nyomókendõ (12) kerületi széle (20) be van fe-
szítve a fej (22) kúpos felülete (24) és a pánt (26) konkáv felülete (28)
közé, és a szerkezeti kialakítás olyan, hogy a nyomókendõ (12) kinyúlik
a hengerrésen (N) és a nyomókendõ (12) azt követõ hajlítása alatt a
nyomókendõ (12) kerületi széle (20) szilárdan le van horgonyozva a
forgatható fej (22) kúpos felületéhez (24).

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E01C 3/00 (2006.01)

E01C 1/00 (2006.01)

E02D 27/36 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00117 (22) 2006.02.13.
(71) (72) Fogarasi Zsolt, Kalocsa (HU)
(54) Útszerkezet
(74) dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda 1.sz. aliroda, Budapest
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(57) A találmány tárgya útszerkezet, amely környezeti közegen közvet-
lenül vagy közvetve elhelyezett alapszerkezetbõl és az alapszerkezetre
felvitt útburkolatból áll.

A találmánynak az a lényege, hogy
- alapszerkezet az útburkolattal (2), valamint útszerkezeten el-

helyezett egyéb rétegekkel és szerelvényekkel, továbbá a
maximális megengedett terheléssel együtt kisebb átlagos faj-
súlyú, mint a környezeti közeg (1), vagy környezeti közeg
(1) és az alapszerkezet közötti úsztatóágy (30) anyagának
átlagos fajsúlya.

(51) E01C 11/16 (2006.01)

E04C 5/07 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00602 (22) 2002.05.28.
(71) (72) Scherer, Josef, Brunnen (CH)
(54) Burkolatszerkezet forgalomnak kitett felületek, valamint

építmények felületének a burkolására
(30) 101 26 074.1 2001.05.29. DE
(86) PCT/EP 02/05851 (87) WO 03/002821
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest
(57) A találmány burkolatszerkezet forgalomnak kitett felületek, vala-
mint építmények felületének burkolására, amelynek a burkolat (B) alap-
testén (UG) elhelyezkedõ alépítménye (UB), valamint ezt lefedõ, és leg-
alább részben betonból, különösen aszfaltbetonból álló felépítménye
(OB) van, és az alépítmény (UB) legalább egy, a burkolat (B) hosszirá-
nyában kiterjedõ rácsszerkezetet (GW) tartalmaz, amelyet több egymást
keresztezõ nagy szilárdságú rostszálakból (FS) készült szálnyaláb (S1,
SK) képez, amelyek között közbensõ nyílások (M1) vannak, és amelyek
anyag- vagy erõzáróan vannak összekötve egymással. A találmánynak
az a lényege, hogy a rostszálak önmagukban sûrûn folyós kötõmasszá-
val vannak átitatva és/vagy bevonva, és e bevonat, illetve átitatás révén a
keresztezési helyeken egymással, valamint az alaptesttel (UG) és a fel-
építménnyel (OB) közvetlenül anyagzáróan össze vannak kötve; és
hogy a felépítmény (OB) legalább szakaszosan a rácsszerkezet (GW)
nyitott közbensõ nyílásainak (M1) a tartományában a burkolat (B)
alaptestjével (UG) anyag- és/vagy alakzáróan össze van kötve. A rács-
szerkezet (GW) legalább egyik felülete hõközléssel eltávolítható borí-
tással (BD) lehet ellátva.

(51) E01F 9/03 (2006.01)

G09F 7/18 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00093 (22) 2006.02.07.
(71) (72) Fekete János, Kéthely (HU)
(54) Tartóbilincs közúti jelzõtáblák oszlopra történõ felrögzíté-

séhez
(57) Tartóbilincs (1) azzal jellemezve, hogy az U alakú tartótestbe (1), a
rögzítési (2) (5) (6), és szerelési (3) (4) (5) (6) helyeken, a rögzítési (2)
(5) (6), és szerelési (3) (4) (5) (6) igénynek megfelelõ méretû furatokkal
van ellátva, az U alakú tartótest (1) nyitott felén félkör alakú kimetszés-
sel (7) a tartóoszlophoz való rögzíthetõség miatt, a gerincen ovális szere-
lõ- (5) ill. rögzítõfurattal (6). Két egymásnak fordított szimmetrikus tar-
tóbilincs (1) alkot egy bilincspárt. A tartóbilincs (1) gerincén elhelyezet
ovális furatokon (5) és a KRESZ-tábla furatain átmenõ csavarok meg-
szorításával jön létre a rögzítés a KRESZ-táblatartó oszlopon. A tartóbi-
lincs (1) formai kialakítása és mérete miatt felhasználható egy újfajta
táblamerevítõ idom, az úgynevezett „C” idommal szerelt táblák oszlop-
ra történõ felhelyezésénél. Kialakított furata révén (3) egy meglévõ
bilincs záró formája is lehet.

(51) E01F 9/03 (2006.01)

G09F 7/18 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00121 (22) 2006.02.14.
(71) (72) Fekete János, Kéthely (HU)
(54) Gyorsrögzítõ kengyel a közúti jelzõtáblák tartóbilincséhez
(57) Gyorsrögzítõ kengyel (1) azzal jellemezve, hogy az adott hosszúsá-
gú és vastagságú lapos alakú acél tartótestbe (1), rögzítõfül (2), rögzítõ-
furat (4) és megvezetõ, pozicionáló rés (3) van kialakítva, ami által al-
kalmas egy meglévõ bilincspár összekapcsolására.
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Növelt tartóerejû gyorsrögzítõ kengyel (5) azzal jellemezve, hogy
az adott hosszúságú és vastagságú lapos alakú acél tartótestbe (5), rög-
zítõfül (6), rögzítõfurat (8) visszahajtott, tartásnövelõ váll (9), és meg-
vezetõ, pozicionáló rés (7) van kialakítva, ami által alkalmas egy
meglévõ bilincspár összekapcsolására.

(51) E01F 9/03 (2006.01)

G09F 7/18 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00134 (22) 2006.02.20.
(71) (72) Fekete János, Kéthely (HU)
(54) Gyorsrögzítõ kengyel közúti jelzõtáblák tartóbilincséhez
(57) A gyorsrögzítõ kengyel jellemzõje, hogy az adott hosszúságú és
vastagságú lapos alakú acél tartótestbe (1), rögzítõfül (2), rögzítõfurat
(4) (5), pozicionáló nyelv (3) van kialakítva, ami által alkalmas egy meg-
lévõ bilincspár összekapcsolására.

(51) E01F 9/03 (2006.01)

G09F 7/18 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00133 (22) 2006.02.20.
(71) (72) Fekete János, Kéthely (HU)
(54) Tartóbilincs közúti jelzõtáblák oszlopra történõ felrögzíté-

séhez
(57) Tartóbilincs azzal jellemezve, hogy az U alakú tartótestbe, a rögzí-
tési, és szerelési helyeken, a rögzítési, és szerelési igénynek megfelelõ
méretû furatokkal van ellátva, az U alakú tartótest nyitott felén idomos
félkör alakú kimetszéssel a különbözõ méretû tartóoszlophoz való rög-
zíthetõség miatt, a gerincen ovális szerelõ- ill. rögzítõfurattal. Két
egymásnak fordított szimmetrikus tartóbilincs alkot egy bilincspárt.

A tartóbilincs gerincén elhelyezet nyújtott D alakú rögzítési fura-
tokon és a KRESZ-tábla furatain átmenõ csavarok megszorításával jön
létre a rögzítés a KRESZ-táblatartó oszlopon. A tartóbilincs formai ki-
alakítása és mérete miatt felhasználható egy újfajta táblamerevítõ
idom, az úgynevezett C-idommal szerelt táblák oszlopra történõ felhe-

lyezésénél. Kialakított furata révén egy meglévõ bilincs záró formája is
lehet.

(51) E01F 9/03 (2006.01)

F16L 3/10 (2006.01)

G09F 7/18 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00161 (22) 2006.02.27.
(71) (72) Fekete János, Kéthely (HU)
(54) Csõfogó pánt közúti jelzõtáblák oszlopra történõ felrögzíté-

séhez
(57) A csõfogó pánt (1) jellemzõje, hogy a C idomot megfogó felén un.
tartófejjel (2), lekerekítéssel (2a), tartó-, rögzítõnyakkal (3), anyag-
visszahajtással, negatív profillal, a csõ oldalon pedig, a megszorításhoz
szükséges – a magyar szabványnak megfelelõ kialakítású – bilincsvég-
gel rendelkezik. Két egymásnak fordított szimmetrikus csõfogó pánt (1)
alkot egy bilincspárt.

(51) E01F 9/03 (2006.01)

F16L 3/10 (2006.01)

G09F 7/18 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00162 (22) 2006.02.27.
(71) (72) Fekete János, Kéthely (HU)
(54) Csõfogó bilincs, és alátét a C idommal merevített közúti jelzõ-

táblák oszlopra történõ felrögzítéséhez
(57) Csõfogó bilincs (1) azzal jellemezve, hogy tartófejjel, lekerekítés-
sel, tartó-, rögzítõnyakkal, rögzítõfurattal, negatív profillal rendelkezik.
Két egymásnak fordított szimmetrikus csõfogó bilincs (1) alkot egy
bilincspárt.

A csõfogó bilincs (1) formai kialakítása és mérete miatt felhasz-
nálható egy újfajta táblamerevítõ idom, az úgynevezett C idommal sze-
relt KRESZ-táblák oszlopra történõ felhelyezésénél.
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(51) E01H 1/08 (2006.01)

B60B 39/00 (2006.01)

B60B 39/02 (2006.01)

B60B 39/04 (2006.01)

B60K 28/16 (2006.01)

B60T 8/56 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00008 (22) 2006.01.11.
(71) (72) Kovácsné Rápolti Gabriella, Sopron (HU)
(54) Téli útszárítógép
(57) A jelenleg gyártott útsózógépek hõlégfúvó, ill. hõsugárzó berende-
zéssel és azok üzemeltetéséhez szükséges korszerû hõtermelõ /pl. lég-
motorral/ történõ kiegészítése, a téli utak szárítása céljaira; továbbá a
raktérben /eddig elhelyezett só helyett/ homok-, és kavicsrakománnyal
kiegészítve, a felszárított utak csúszásmentesítésére.

(51) E02D 29/00 (2006.01)

E03F 1/00 (2006.01)

E03F 3/00 (2006.01)

F16L 1/16 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00712 (22) 2004.04.01.
(71) Mélyépterv Komplex Mérnöki Rt., Budapest (HU)
(72) Csapó Kálmán 15%, Budapest (HU);

Hertelendy Miklós 20%, Budapest (HU);
Rokob Ágnes 15%, Budapest (HU);
Tower Edvin 15%, Solymár (HU);
dr. Tóth László 35%, Budapest (HU)

(54) Tisztított szennyvizek rendszerszemléletû sodorvonali vissza-
vezetése

(74) Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(57) A találmány tárgya eljárás tisztított szennyvíz sodorvonali vissza-
vezetésére. A találmány szerinti módszernél oly módon járnak el, hogy a
tisztított szennyvizet egy, a folyóparton vagy a tisztított szennyvíz kiin-
dulási pontján elhelyezett parti mûtárgyon és egy, a sodorvonalban elhe-
lyezett sodorvonali mûtárgyon keresztül juttatják a folyóba. A talál-
mány szerinti eljárás során a tisztított szennyvizet adott esetben akár
villamos energia termelésére is használhatják.

A találmány tárgyát képezi továbbá, egy a találmány szerinti eljá-
rás kivitelezésére szolgáló berendezés is. A találmány szerinti berende-
zés egy a sodorvonalban, szintben a folyómeder alatt kialakított sodor-
vonali mûtárgyból és egy ahhoz csatlakozó, szintben a folyómeder alatt
futó, a sodorvonali mûtárgyat a tisztított szennyvíz kiindulási pontjával
közvetlenül vagy további mûtárgyakon keresztül összekötõ csatornája
van. A berendezés adott esetben oly módon is kialakítható, hogy villa-
mos energia termelésére is használható legyen.

(51) E03D 9/052 (2006.01)

E03D 9/04 (2006.01)

E03D 9/05 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00427 (22) 2006.05.23.
(71) (72) Polgár Jenõ, Sopron (HU)
(54) WC-csésze beépített szagelszívóval
(57) A keletkezett kellemetlen szagokat egy centrifugálventilátor (4)
közvetlenül a WC-csészébõl (1) egy alkalmasan kialakított áramlási csa-
tornán és egy bûzzáró membránszelepen (3) – melyet a ventilátor mûkö-
dése folytán létrejövõ nyomásesés nyit – keresztül szívja el, majd az el-
szívott levegõ (2) a szifon (5) falán létrehozott nyíláson át a szennyvíz-
csatornába távozik. A szifon (5) falán létrehozott nyílásnál egy úszósze-
lep (6) – melynek sûrûsége a vízénél kisebb – helyezhetõ el. Ezt a ki-
áramló víz automatikusan zárja, így megakadályozva a víz és az esetle-
ges szilárd anyagok ventilátorba történõ visszaáramlását.

(51) E04C 2/06 (2006.01)

E04H 15/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00430 (22) 2006.05.23.
(71) (72) Boldoghy Béla 20%, Budapest (HU);

Fáy Jenõ 25%, Diósd (HU);
Kocsis György 30%, Gödöllõ (HU);
Szûcs Károly 25%, Budapest (HU)

(54) Öntött technológiával elõállított felületsugárzó panel, elsõsor-
ban zárt terek felületfûtéséhez és adott esetben hûtéséhez, va-
lamint a panel alkalmazásával kialakított épületszerkezet

(57) A találmány tárgya öntött technológiával elõállított felületsugárzó
panel, elsõsorban zárt terek felületfûtéséhez és adott esetben hûtéséhez,
valamint a panel alkalmazásával kialakított épületszerkezet, mely meg-
oldás segítségével lehetõvé válik az épület felületfûtésének kialakítása,
adott esetben a falfûtés gyors és hatékony szerelése.

A találmány szerinti panelben hõcserélõ folyadék szállítására szol-
gáló, egyszer vagy többször meghajlított csõ van elrendezve, és amely
csõ be- és kivezetõ nyílásai a panelen kívül helyezkednek el. Jellemzõ-
je, hogy az egymással párhuzamos sík lapokkal határolt panelban (1) a
lapokkal párhuzamos sík felület mentén elrendezett, a panel (1) testé-
nek (5) anyagával, adott esetben habarccsal körbeöntött csõ (2) van, to-
vábbá a panel (1) testében (5) a csõ (2) mellett mindkét oldalon egy-
egy, a csõvel (2) kontakt módon érintkezõ, szintén a panel (1) anyagá-
val körbeöntött háló (3,4) van elrendezve.

A találmány továbbá zárt terek felületfûtésére és adott esetben hû-
tésére szolgáló épületszerkezet, elsõsorban az találmány szerinti panel
alkalmazásával, amely az épület belsõ falára vagy szerkezeti tartóele-
meire rögzített sugárzó paneleket tartalmaz. Jellemzõje, hogy az öntött
technológiával elõállított felületsugárzó panel az épületszerkezetnek az
épület belsõ tere felé esõ oldalán van elhelyezve, oly módon, hogy a
panel épületszerkezet felé esõ hátoldalán hõtükör van kiképezve vagy
elhelyezve.
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(51) E04C 5/16 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00192 (22) 2006.03.08.
(71) (72) Czintos Csongor, Kecskemét (HU)
(54) Kapcsolóelem betonacél rudak betonozást megelõzõ egymás-

hoz erõsítéséhez
(57) A találmány tárgya kapcsolóelem (10) betonacélrudak betonozást
megelõzõ egymáshoz erõsítéséhez, amely rugalmas, hosszúkás lemez-
bõl, elõnyösen acéllemezbõl van kiképezve, és mindkét végén beton-
acélrúd (21) befogadására kiképzett alakzat van. A kapcsolóelem (10)
mindkét végén kampóval (16) kiképzett és oldalirányból nyitott bevá-
gásként kialakított horog (11) van, és minden horognak (11) a kapcsoló-
elem (10) vonatkozó végéhez közeli fenékrésze van, és minden kampó-
nak (16) a kapcsolóelem (10) vonatkozó végétõl távolabb esõ végzõdése
van. A kapcsolóelem (10) hosszirányában tekintve a fenékrész és a vég-
zõdés között a horogba (11) kapcsolódó betonacélrúd (21) átmérõjének
1/4-1/2 részével azonos méretû távköz van, továbbá a horgot (11) képe-
zõ, oldalirányból nyitott bevágásnak a kapcsolóelem (10) hossz irányá-
ban tekintett mérete nagyobb, mint a horogba (11) kapcsolódó beton-
acélrúd (21) átmérõjének a használati helyzetben meggörbült kapcsoló-
elem (10) horgában (11) elfoglalt megfelelõ mérete

(51) E06B 1/60 (2006.01)

E06B 7/28 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00307 (22) 2006.04.18.
(71) (72) Sebõk Tamás 51%, Hódmezõvásárhely (HU);

Finta Sándor 49%, Hódmezõvásárhely (HU)
(54) Pillanatrögzítõ
(57) A pillanatrögzítõ az áthidalóhoz (9) feszíti a nyílászárót (10). Az
eszköz tartószerkezetéhez (1) tengellyel (7) csatlakoztatott acélrúd (2)
megfeszül melyet a rögzítõszíjjal (6) lebiztosítanak.

A vezetõperselyben (8) elhelyezett finombeállító (3), melynek
menetes végét a perselyen (5) keresztül a szárnyas csavarral (4) állítani
lehet a nyílászáró síkját.

(51) E06B 3/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00306 (22) 2006.04.18.
(71) (72) Kiss József, Dunakeszi (HU)
(54) Nyílásból kimozdítható síntartó oszlopos szekcionált nyílászáró
(74) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) Nyílásból kimozdítható síntartó oszlopos szekcionált nyílászáró,
ahol a síntartó oszlopa a nyílás síkja és osztásvonalai által meghatározott
helyzetben, oldható rögzítéssel van rögzítve, a síntartó oszlop két oldalá-
ra a nyílás teljes magasságában önmagában ismert és használatos széles-
ségû szekcionált nyílászárók függõleges vezetõsínjei vannak rögzítve.

A szekcionált nyílászáró (5) méretének és szerkezetének megfele-
lõ teherbírású síntartó oszlopának (3) felsõ vége – a szekcionált nyílás-
záró (5) zárt állapotában a függõleges vezetõsínjeinek (51) a fix víz-
szintes vezetõsínekhez (8) pontos csatlakozást biztosító felsõ rögzítõ
szerkezettel (2), – oldalra eltolható módon, görgõs futómûre (7) füg-
gesztve a vízszintes oszlop vezetõsínhez (6), alsó vége alsó rögzítõ
szerkezettel (1) az aljzathoz kapcsolódik.

1. ábra

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(51) F16K 47/10 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00201 (22) 2006.03.13.
(71) BERY INTELLECTUAL PROPERTIES Szellemi

Tulajdonjogokat Hasznosító és Kezelõ Kft., Budapest (HU)
(72) Bereznai József, Budapest (HU)
(54) Szabályozószelep alakos tömítõelemmel
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya szabályozószelep alakos tömítõelemmel, kö-
zegáramlási térben két irányban aszimmetrikus intenzitású átfolyás biz-
tosítására. A tömítõelem (1) egy elsõ felülettel (3) rendelkezik, amely
egy a szabályozószelep házában (2) levõ második felületen (4) való
felfekvõ illeszkedéshez van kialakítva.

A találmány szerinti szabályozószelepben a tömítõelemnek (1)
van egy elsõ helyzete, amelyben az elsõ és a második felület (4) felfek-
szik egymáson, és egy második helyzete, amelyben az elsõ (3) és a má-
sodik felület (4) el van távolodva egymástól, valamint a tömítõelem (1)
elsõ felülete (3) és a szabályozószelep házán (2) belüli második felület
(4) közül legalább az egyik olyan sértést (5) tartalmaz, amely a tömítõ-
elem (1) elsõ helyzetében az egymáson felfekvõ elsõ (3) és második fe-
lületek (4) között egy elsõ közegátfolyási keresztmetszetet biztosít,
amely kisebb, mint egy a tömítõelem (1) második helyzetében az elsõ
(3) és második felületek (4) között levõ második közegátfolyási ke-
resztmetszet.
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(51) F23J 13/02 (2006.01)

B29C 41/00 (2006.01)

C09D 201/00 (2006.01)

E04F 17/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 01122 (22) 2005.11.29.
(71) Kompozitor Mûanyagipari Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(72) Kecskeméthy Géza 35%, Budapest (HU);

Kerekes Sándor 5%, Albertirsa (HU);
Kovácsay István 10%, Budapest (HU);
Nick Lajos 20%, Budapest (HU);
Zalán András 30%, Budapest (HU)

(54) Kompozit anyagú, egy vagy több nyitott, vagy zárt karman-
tyúval ellátott merev kéménybéléscsõ, valamint eljárás és be-
rendezés annak változtatható hosszúságban történõ elõállítá-
sára

(57) A találmány elõre gyártott, merev kéménybéléscsõre vonatkozik,
melynek anyaga mûgyanta és erõsítõszálakból álló kompozit ahol a mû-
gyanta a kívánt hõmérséklethatárnak mefeglelõ, célszerûen fenol-, fu-
rán-, poliészter-, epoxigyanták, erõsítõ szálai üvegszálak, a béléscsõ vé-
gein és adott esetben a belsõ szakaszon is nyitott, illetve zárt karmantyúk
vannak, melyek helyzete a szerszámelemek rendezésével változtatható,
az egy darabban gyártható csõ hossza a szerszámelemek számával
változtatható.

(51) F24F 5/00 (2006.01)

F24F 7/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00329 (22) 2006.04.27.
(71) (72) Lukács István, Szentkirályszabadja (HU)
(54) Eljárás és elrendezés hûtõ és légkondicionáló berendezések

energiafelhasználásának csökkentésére a külsõ levegõ és a ta-
laj alacsonyabb hõmérsékletének felhasználásával, és nagy-
méretû hûtõkompresszorok és hõcserélõik által termelt hõ
hasznosítása

(57) A találmány egy eljárás hûtõkészülékek, kereskedetmí és ipari hû-
tõegységek mûködtetéséhez, amelyet úgy hajtanak végre, hogy abban az
idõszakban, amikor a külsõ hõmérséklet a hûtési hõmérséklet alá esik, a
külsõ hideg környezeti levegõ felhasználásával, légbefúvóegység segít-
ségével szabad környezeti levegõt juttatnak a hûtendõ térbe.

A találmány egy második eljárás is épületek (kommunális épüle-
tek, iskolák, irodaépületek, kereskedelmi egységek, családi házak) lég-
kondicionálásához és/vagy gyümölcs- és zöldséghûtõházaknak, hal- és
húsfeldolgozók elõkészítõ helyiségeknek a hûtéséhez, amelynek során
a talaj alacsonyabb, kb. 5–8 °C hõmérsékletét hasznosítva, a talajba –
adott esetben min. 35 cm-es szintkülönbséggel több szintben – fektetett
csõvezetéken keresztül levegõt vezetnek át, és a lehûtött levegõt befúj-
ják a hûtendõ belsõ térbe.

Végül a találmány egy olyan eljárásra is vonatkozik épületek belsõ
terének (kommunális vagy iroda helységek, kereskedelmi egységek el-
adótere) kisegítõ fûtéséhez, amikor a nagyméretû hûtõegységek komp-

resszora és hõcserélõje által felmelegített levegõt föléjük helyezett tég-
lalap alapú trapéz keresztmetszetû gyûjtõtölcsérrel befogják.

(51) F41C 27/22 (2006.01)

F41A 21/32 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00166 (22) 2006.02.28.
(71) (72) Kotroczó László, Budaörs (HU)
(54) Fegyver kompenzátor
(57) A találmány tárgya fegyverkompenzátor, amely a lõfegyverek hát-
ra és felfelé való elmozdulásának csökkentésére és a célzás biztonságá-
nak növelésére szolgál.

A találmány szerinti kompenzátornak a lõfegyver csövének végére
kapcsolódó csatlakozórészre, és a kompenzátor hosszanti tengelye
mentén elhelyezett hosszanti átmenõ furata, valamint a gázok kiára-
moltatására szolgáló, a hosszanti átmenõ furathoz csatlakozó nyílásai
vannak. Jellemzõje, hogy a kompenzátor (1) hengeres testében (2) a
hosszanti átmenõ furathoz (3) kapcsolódó, a hosszanti tengelyre merõ-
legesen radiálisan kiképzett gázkivezetõ nyílások (5), valamint � szög-
ben tengelyirányban ferdén kiképzett gázterelõ nyílások (6) vannak ki-
képezve, és a gázkivezetõ nyílások (5), valamint a ferdén kiképzett
gázterelõ nyílások (6) � szögben egy-egy körív mentén aszimmetriku-
san vannak elrendezve.

1. ábra

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(51) G06T 11/20 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00460 (22) 2005.12.01.
(71) Tableau Software, Inc., Seattle, Washington (US)
(72) Hanrahan, Patrick, Valey, California (US);

Stolte, Chris, Seattle, Washington (US)
(54) Számítógépes rendszerek és eljárások adatok jelek elõállításá-

val történõ megjelenítéséhez
(30) 11/005,652 2004.12.02. US
(86) PCT/US 05/43937 (87) WO 06/060773
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K., Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás, amelynek során:

a megjelenítési vázlatot ablakok sokaságába rendezik, ahol leg-
alább egy ablaknak van elsõ tengelye, amely egy többmezõs adathal-
maz elsõ mezõjének felel meg;

az ablakhoz jelet határoznak meg az ablaktípus alapján, minden
egyes ablakhoz jelet határoznak meg az ablaktípus alapján; és

feltöltik az ablakot a jel legalább egy példányával, ahol a példány
az adathalmaz legalább egy tupléjának megfelel.

A találmány továbbá számítógép-rendszer, valamint a számító-
gép-rendszerrel együtt használható számítógépes programtermék,
amely tartalmaz beágyazott, számítógép által olvasható tárolóeszközt
és számítógépes programszerkezetet, amely programszerkezetben van-
nak utasítások, amelyeket a számítógéppel végrehajt a számítógépes
rendszer.

P495

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/12

Szabadalmi bejelentések közzététele

1A ábra



(51) G09F 19/02 (2006.01)

A47F 5/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00259 (22) 2006.03.28.
(71) (72) Budaházy Árpád, Budapest (HU)
(54) Berendezés termékek bemutatására
(74) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest
(57) Termékek bemutatására szolgáló olyan berendezés (1), amelynek a
termékeket külön-külön megtartó elemei (8) vannak, és amelyre jellem-
zõ, hogy az elemek (8) térbeli helyzetének megváltoztatására alkalmas
tartó-mozgató szerkezete (2) és kapcsolószerkezete (3) van, amelyek
egymással mûködési kapcsolatban állnak.

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(51) H02B 1/30 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00245 (22) 2005.11.16.
(71) RITTAL GMBH & CO. KG, Herborn (DE)
(72) Diebel, Michael, Dillenburg (DE);

Klassen, Samuel, Haiger (DE)
(54) Keretállvány kapcsolószekrény számára
(30) 102004063106.9 2004.12.22. DE
(86) PCT/EP 05/12265 (87) WO 06/074751
(74) Kis-Kovács Annemarie, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya keretállvány kapcsolószekrény számára, amely
keretállvány fenékrészbõl, tetõrészbõl és négy függõleges keretszárból
áll, ahol a fenékrész és/vagy tetõrész két hosszanti és két mélységi tartó-
bordából van összeállítva, amelyek egy, egydarabból készült, stan-
colt/hajlított rész élhajlított szakaszaiból vannak kiképezve, ahol a fe-
nékrész és/vagy tetõrész a négy saroktartományban kifelé nyitott befo-
gadó alakzatokkal van ellátva, amelyekbe a függõleges keretszárak van-
nak behelyezve és a fenékkerettel és/vagy tetõkerettel össze vannak köt-
ve, és ahol a hosszanti és mélységi tartóbordákat képezõ élhajlított sza-
kaszok a befogadó alakzatok tartományában a behelyezendõ és behe-

gesztendõ függõleges keretszárak számára két síkban központosító felü-
leteket, támasztófelületeket és hegesztési éleket képeznek.

A találmány szerint a fenékrész és/vagy a tetõrész (20) egy-egy
zárt, a keretállvány belsõ terével ellenkezõ oldalon lévõ külsõ lappal
(AP) van ellátva, továbbá a hosszanti és mélységi tartóbordákat (30 és
40) képezõ élhajlított szakaszok a keretállvány belsõ tere felé függõle-
ges távtartó szakaszokkal (33, 43) vannak ellátva, amelyek vízszintes,
kifelé irányított támasztó szakaszokba (32, 42) mennek át, a támasztó
szakaszokhoz (32, 42) függõleges külsõ szakaszok (31, 41) csatlakoz-
nak, a külsõ szakaszok (31, 41) vízszintes, befelé irányított központi
szakaszokba (37, 47) mennek át, amelyek a befogadó alakzatokban
visszaugró homlokoldalaikkal a központosító felületet (36, 46) képe-
zik, és a támasztó szakaszok (32, 42) a befogadó alakzatokban hegesz-
tési élekben (35, 45) futnak ki, amelyek a behelyezett függõleges keret-
szárak (10) külsõ körvonalával egy vonalba esnek és vele össze vannak
hegesztve, vagy a fenékrész és/vagy a tetõrész (20) egy-egy zárt, a ke-
retállvány belsõ tere felé mutató belsõ lappal (IP) van ellátva, továbbá a
hosszanti és mélységi tartóbordákat (30 és 40) képezõ élhajlított szaka-
szok a keretállvány belsõ terével ellentétes irányba mutató függõleges
távtartó szakaszokkal (31-, 41_) vannak ellátva, amelyek vízszintes,
befelé irányított támasztó szakaszokba (32_, 42_) mennek át, ahol ezen
támasztó szakaszokhoz (32_, 42_) függõleges, visszatérõ külsõ szaka-
szok (33_, 43_) csatlakoznak, amelyek vízszintes, befelé irányított le-
záró szakaszokba (34_, 44_) mennek át, a lezáró szakaszok (34-, 44_)
függõleges belsõ szakaszokba (38_, 48_) mennek át, amelyek vízszin-
tes, kifelé irányított járulékos támasztó szakaszokban (39_, 49_) vég-
zõdnek, továbbá a belsõ lap (IP) a saroktartományokban kivágásokkal
(51_) van ellátva, amelyek éleivel (35_, 45_ és 36_, 46_) a támasztó
szakaszokon (32_, 42-) és a járulékos támasztó szakaszokon (39_, 49_)
álló függõleges keretszárak (10) számára központosító felületeket (36_,
46_) és hegesztési éleket képeznek, ahol a függõleges távtartó szaka-
szok (31_, 41_) a kivágások (51_) tartományában a belsõ lap (IP)
központosító felületeivel (36_, 46_) végzõdnek.

(51) H04L 9/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00705 (22) 2005.07.21.
(71) AZD PRAHA s.r.o., Praha 10 (CZ)
(72) Novák, Vladimir, Mnísek pod Brdy (CZ);

Doubek, Pavel, Praha 8 (CZ);
Faran, Antonín, Praha 4 (CZ);
Klapka, Stepán, Praha 5 (CZ);
Srb, Stanislav, Praha 5 (CZ);
Houser, Jirí, Praha 4 (CZ);
Psenicka, Pavel, Praha 1 (CZ);
Svejda, Jaromír, Lysá nad Labem (CZ)

(54) Eljárás biztonságos információátvitelre
(30) PV 2004-826 2004.07.21. CZ
(74) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda Kft., Budapest
(57) Eljárás biztonságos információátvitelre, aminek során az adóban
(V), amelyet minden lehetséges ág (nv) minimális ág (mv) mennyiségé-
nek rendszerével konfigurálják, szétválasztják a bõvített információs jel
képzésének (RIV) és ellenõrzésének folyamatát úgy, hogy minden le-
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hetséges ág polinom generálórendszer (gv1) segítségével az információs
jelbõl (IV) kialakítják minden lehetséges ág megfelelõ ellenõrzõ részeit
(cv1...n) és utána hozzákapcsolják ezeket. A bõvített információs jel
(RIV) átvivõeszközzel (PM) történõ átvitelekor a vevõbe (P), amelyet
minden lehetséges ág (np) minimális mennyiségû ág (mp) rendszerével
konfigurálják hitelesítõ polinomgeneráló rendszer (gpt1...np, 1...nv,1...fp)
segítségével és megfelelõ osztás utáni konstans hitelesítõ maradék
(kp1...np,1...nv,1...fp) ellenõrzi, hogy vajon a bõvített információs jelhez
(RIV) hozzáadott megfelelõ kontrollrészek (cv1...nv) minden lehetséges
ágból megfelelnek-e az adó (V) információs jelnek (IV). Ha ez az
ellenõrzés pozitív, lehetõvé teszik az információs jel (IV) restrikciós
felhasználását a vevõben (P).

(51) H04M 1/03 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00635 (22) 2004.03.23.
(71) (72) Kozma Károly, Budapest (HU)
(54) Mobiltelefon-kiegészítõ biztonsági szerkezet
(57) A találmány kiegészítõ biztonsági szerkezet mobiltelefonokhoz,
amelyet a telefonok hátoldalára lehet szerelni. A találmány lényege,
hogy a függesztõlap kétoldalt csuklópánttal illeszkedik a telefon burko-

latához, a függesztõlap felsõ része a két csuklópánt között mélyebben ki-
vágott, hogy a felnyitáskor azzal a telefon hátoldalának támaszkodva
gátolja meg a kézbõl való kicsúszást használat közben.

(51) H04M 11/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00290 (22) 2006.04.12.
(71) (72) Molnár Z. Tamás, Budapest (HU)
(54) Telekommunikációs készülék és eljárás telekommunikációra
(74) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest
(57) A találmány egy telekommunikációs készülékre vonatkozik, amely
egy vagy több tárolt beszédelem hangüzenetként történõ továbbítására
képes és ezen hangüzenetek továbbítására szolgáló utasítás adására al-
kalmas adatbeviteli eszköze(i) van(nak).

A találmány továbbá két vagy több telekommunikációs készülék
közötti olyan telekommunikációs eljárásra is vonatkozik, amelynek so-
rán egy vagy több tárolt beszédelem hangüzenetként történõ továbbítá-
sára képes telekommunikációs készüléken a hangüzenetek továbbításá-
ra szolgáló utasítás adására alkalmas adatbeviteli eszköze(i) segítségé-
vel a tárolt beszédelemeket hangüzenetként továbbítják egy vagy több
másik telekommunikációs készülékre, adott esetben egy telekommuni-
kációs központ segítségével.

A rovatban meghirdetett teljes vizsgálatú bejelentések száma: 71 db.
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A – SZEKCIÓ

KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A61B 18/20 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61B 17/50 (2006.01) (13) A3

(21) P 06 00678
(71) (72) Parsons, Diana J., Berkeley, California (US)

(54) Módszer és eljárás fiatalos megjelenésû, szûkpórusú és sima
bõr elõállítására

(51) A61K 8/72 (2006.01)
A61K 8/26 (2006.01)
A61Q 15/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 02849
(71) Unilever N.V., Rotterdam (NL)

(54) Izzadásgátló készítmények

(51) A61K 31/4433 (2006.01)
A61K 31/4706 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 01089
(71) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(54) CCI-779 és EKB-569 tartalmú daganatellenes kombinációk

C – SZEKCIÓ

VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C07D 413/04 (2006.01)
A61K 31/4184 (2006.01)
A61K 31/4439 (2006.01)
A61K 31/444 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
A61P 25/04 (2006.01)
C07D 235/26 (2006.01)
C07D 401/04 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 01109
(71) EURO-CELTIQUE S.A., Luxembourg (LU)

(54) Nociceptin analógok, alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(51) C07D 471/04 (2006.01)
A61K 31/505 (2006.01)
C07D 213/89 (2006.01)
C07D 405/12 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 02282
(71) Sanofi-Aventis, Párizs (FR)

(54) Triazolo[1,5-a]kinolin-származékok, eljárás az elõállításuk-
ra, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(51) C07D 487/04 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
A61P 25/14 (2006.01)

A61P 25/16 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 01047
(71) Vernalis Research Limited, Wokingham, Berkshire (GB)

(54) Triazolo[4,5-d]pirimidin-származékok, alkalmazásuk puri-
nergikus receptor-antagonistákként és a vegyületet tartalma-
zó gyógyszerkészítmények

(51) C07D 487/04 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 01083
(71) NOVARTIS AG, Bázel (CH)

(54) 4-Amino-6-fenil-pirrolo[2,3-d]pirimidin-származékok, eze-
ket tartalmazó gyógyászati készítmények és eljárás a vegyüle-
tek elõállítására

(51) C07D 491/056 (2006.01)
A61K 31/551 (2006.01)
A61P 1/08 (2006.01)
A61P 21/02 (2006.01)
C07D 493/04 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
C07D 317/58 (2006.01) (13) A3

(21) P 05 01211
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(54) Dihidro-2,3-benzodiazepin-származékok optikai izomerjei,
eljárás ezek sztereoszelektív szintézisére, alkalmazásuk, az
ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények és az eljárás köz-
bensõ termékei

(51) C07D 495/04 (2006.01) (13) A3

(21) P 06 00194
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(54) Eljárás (S)-(+)-metil-(2-klórfenil)-(6,7-dihidro-4H-tie-
no[3,2-c]piridin-5-il)-acetát-hidrogénszulfát polimorf I-es
módosulatának elõállítására

(51) C08F 110/06 (2006.01)
C08F 297/08 (2006.01)
C08K 5/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 00072
(71) Borealis Technology Oy, Porvoo (FI)

(54) Javított tulajdonságú propilén polimerek

(51) C08F 110/06 (2006.01)
C08F 297/08 (2006.01)
C08K 5/00 (2006.01)
F16L 9/12 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 00079
(71) Borealis Technology Oy, Porvoo (FI)

(54) Propilén polimer csövek csõvezetékekhez
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(51) C11D 1/22 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 03999
(71) The Procter & Gamble Co., Cincinnati, Ohio (US)

(54) Módosított és javított alkil-benzolszulfátok, elõállításuk, al-
kalmazásuk és ilyeneket tartalmazó mosószerek

(51) C12J 1/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 03967
(71) Unilever N.V., Rotterdam (NL)

(54) Eljárás sörbõl sörecet elõállítására, sörecet, valamint beren-
dezés az eljárás foganatosítására

(51) C12N 15/09 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07K 16/18 (2006.01)
C07K 16/28 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
C12P 21/08 (2006.01)
C07K 16/30 (2006.01)
C07K 19/00 (2006.01)

C12N 5/06 (2006.01) (13) A3

(21) P 05 01113
(71) Biogen Idec MA Inc., Cambridge, Massachusetts (US)

(54) Criptot blokkoló ellenanyagok és alkalmazásuk

(51) C12N 15/12 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
C07K 14/47 (2006.01)
C12N 15/62 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C07K 16/30 (2006.01)
C12N 5/02 (2006.01) (13) A3

(21) P 02 03035
(71) Corixa Corporation, Seattle, Washington (US)

(54) Prosztatarák terápiájára és diagnózisára alkalmas vegyületek
és eljárások

A rovat 15 db közlést tartalmaz.
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A – SZEKCIÓ

KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A01D 65/02 (2006.01) (13) B1
(11) 225.902 2007.11.13.

(21) P 01 01231 (22) 1999.03.05.
(40) 2001.08.28.

(73) Schumacher, Gustav, Eichelhardt (DE)

(72) Schumacher, Gustav, Eichelhardt (DE);

Schumacher, Friedrich-Wilhelm, Eichelhardt (DE);

Klepej, Srecko, Petrovce (Gömörpéterfalva) (SI)

(54) Kalászemelõ
(30) P-9800071 1998.03.10. SI

199 02 459.6 1999.01.23. DE

(86) PCT/EP 99/01430 (87) WO 99/45758
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(51) A01G 17/00 (2006.01) (13) B1
(11) 225.901 2007.11.13.

(21) P 03 02072 (22) 2003.07.03.
(40) 2005.12.28.

(73) Bio-Drog-Berta Kft., Kalocsa (HU)

(72) dr. Berta Zoltán, Kalocsa (HU)

(54) Bio-homoktövis és eljárás annak elõállítására
(74) Nagy László, Budapest

(51) A01G 31/00 (2006.01)

A01G 33/00 (2006.01) (13) B1
(11) 225.904 2007.11.19.

(21) P 00 04754 (22) 1999.02.17.
(40) 2001.04.28.

(73) OMS Investments, Inc., Wilmington, Delaware (US)

(72) Kusey, William E., Richwood, Ohio (US);

Dellmore, Douglas George, The Woodlands, Texas (US)

(54) Préselt kókuszháncs-törmelék és tõzegmohaelegyek és elõállí-
tásuk

(30) 09/026,639 1998.02.20. US

(86) PCT/US 99/03425 (87) WO 99/42422
(74) Válas Györgyné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(51) A01H 5/10 (2006.01) (13) B1
(11) 225.890 2007.10.25.

(21) P 00 01029 (22) 2000.03.07.
(40) 2001.12.28.

(73) (72) Feczák János, Szeged (HU)

(54) CELLU fajtanevû cirok (Sorghum bicolor /L./ Moench)

(51) A23L 1/2165 (2006.01)

A61K 36/52 (2006.01)

A61K 36/738 (2006.01)

A61K 36/899 (2006.01) (13) B1
(11) 225.900 2007.11.13.

(21) P 04 01843 (22) 2004.09.10.

(40) 2006.10.30.

(73) (72) Donkó Katalin, Nagykörû (HU)

(54) Gyógyhatású készítmény

(51) A61B 17/068 (2006.01) (13) B1
(11) 225.908 2007.11.19.

(21) P 00 00222 (22) 2000.01.24.
(40) 2002.06.28.

(73) ETHICON ENDO-SURGERY (EUROPE) GmbH,

Norderstedt (DE)

(72) dr. Csiky László, Szombathely (HU)

(54) Sebészeti körvarrófej
(74) Szuhai Elemér, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(51) A61F 2/30 (2006.01)

A61F 2/38 (2006.01)

A61F 2/46 (2006.01) (13) B1
(11) 225.906 2007.11.19.

(21) P 04 01232 (22) 2004.06.21.
(40) 2005.12.28.

(73) Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Budapest (HU)

(72) Molnár János 70%, Budapest (HU);

dr. Pozsgay András 30%, Tatabánya (HU)

(54) Biológiai integrációs tartományú ízületi implantátum
(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(51) A61K 31/122 (2006.01)

A61K 31/155 (2006.01) (13) B1
(11) 225.918 2007.11.22.

(21) P 95 01537 (22) 1993.11.25.

(65) T/71 346 (40) 1995.11.28.
(73) The Wellcome Foundation Ltd., London (GB)

(72) Latter, Victoria Susan, Beckenham, Kent (GB);

Gutteridge, Winston Edward, Beckenham, Kent (GB);

Hutchinson, David Brian Ashton, Beckenham, Kent (GB);

Pudney, Mary, Beckenham, Kent (GB)

(54) Atovaquon és proguanil kombinációja protozoa és P. carinii
által okozott fertõzések kezelésére

(23) 1994.07.01.

(30) 92/24739 1992.11.26. GB

(86) PCT/GB 93/02424 (87) WO 94/12164
(74) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(51) A61K 31/54 (2006.01)

A61K 9/06 (2006.01) (13) B1
(11) 225.896 2007.11.08.

(21) P 95 00112 (22) 1995.01.13.

(65) T/73 635 (40) 1996.08.28.
(73) Novartis AG, Basel (CH)

(72) Bussuyt, Luc, Trumbull, Connecticut (US);

Shin, Chung Teck, Livingston, New Jersey (US)
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(54) Piroxicamot tartalmazó, helyileg alkalmazható gyulladás-
csökkentõ készítmények

(30) 181 510 1994.01.14. US

(74) ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

(51) A61K 33/26 (2006.01)

C07F 15/02 (2006.01) (13) B1
(11) 225.913 2007.11.20.

(21) P 01 04632 (22) 2001.10.31.
(40) 2003.10.28.

(73) Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai

Ügynökség, Budapest (HU)

(72) Benkóczy Zoltán 20%, Szeged (HU);

dr. Fûrész József 5%, Veresegyház (HU);

dr. Gachályi András 20%, Budapest (HU);

Gyulai Gábor 15%, Budapest (HU);

dr. Nagy László 5%, Vecsés (HU);

dr. Naményi József 15%, Budapest (HU);

Õszi Zsolt 20%, Budapest (HU)

(54) Vizes szuszpenziós készítmény és eljárás annak elõállítására
(74) dr. Palágyi Tivadar, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

B – SZEKCIÓ

IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B01J 21/02 (2006.01) (13) B1
(11) 225.912 2007.11.20.

(21) P 00 00134 (22) 2000.01.14.
(40) 2001.12.28.

(73) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság 87%,

Budapest (HU);

Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont 13%,

Budapest (HU)

(72) Balai Mária 6%, Százhalombatta (HU);

dr. Gergely János 6%, Budapest (HU);

Szirmai László 6%, Érd (HU);

Beyer Hermann 5%, Budapest (HU);

Forstner János 5%, Százhalombatta (HU);

Petró József 5%, Százhalombatta (HU);

Auer János 4%, Komárom (HU);

Baladincz Jenõ 4%, Komárom (HU);

Czágler István 4%, Budaörs (HU);

Kovács Imre 4%, Martonvásár (HU);

Kun János 4%, Budaörs (HU);

Kántor László 4%, Százhalombatta (HU);

Lõvei József 4%, Százhalombatta (HU);

Pálné Borbély Gabriella 4%, Budapest (HU);

Resofszki Gábor 4%, Budapest (HU);

Rosenbergerné Mihályi Magdolna 4%, Csömör (HU);

Smid László 4%, Százhalombatta (HU);

Szalmásné Pécsvári Gabriella 4%, Százhalombatta (HU);

Tátrai Eszter 4%, Budapest (HU);

Tóth László 4%, Szászhalombatta (HU);

Kubovicsné Stotz Klára 3%, Százhalombatta (HU);

Lefkánics Gyula 3%, Százhalombatta (HU);

Tóth Ernõ 3%, Százhalombatta (HU);

Hancsók Jenõ 2%, Veszprém (HU)

(54) Szelektív hidroizomerizáló katalizátor, eljárás elõállítására és
eljárás szénhidrogének szelektív hidroizomerizálására

(74) Schläfer László, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(51) B23K 1/008 (2006.01) (13) B1
(11) 225.907 2007.11.19.

(21) P 02 03145 (22) 2000.11.02.
(40) 2002.12.28.

(73) Pink GmbH Vakuumtechnik, Wertheim (DE)

(72) Weber, Stefan, Wertheim (DE);

Kemper, Alfred, Warstein (DE)

(54) Eljárás és berendezés forrasztott kötés elõállítására
(30) 199 53 654.6 1999.11.08. DE

(86) PCT/DE 00/03848 (87) WO 01/34334
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(51) B23Q 16/08 (2006.01) (13) B1
(11) 225.910 2007.11.19.

(21) P 02 00630 (22) 2002.02.19.
(40) 2004.04.28.

(73) Erowa AG, Reinach (CH)

(72) Fries, Karl, Reinach (CH)

(54) Munkadarabtartó készülék
(74) Sikos Róbert, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(51) B23Q 16/08 (2006.01) (13) B1
(11) 225.909 2007.11.19.

(21) P 02 02036 (22) 2002.06.19.
(40) 2004.04.28.

(73) Erowa AG, Reinach (CH)

(72) Fries, Karl, Reinach (CH)

(54) Felfogókészülék egy szerszám vagy munkadarab helyzetét
meghatározó felfogásához

(74) Sikos Róbert, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(51) B64C 27/20 (2006.01)
B60K 5/00 (2006.01)
B64C 29/00 (2006.01) (13) B1

(11) 225.891 2007.10.25.

(21) P 00 02165 (22) 2000.06.07.
(40) 2002.11.28.

(73) (72) Balogh József, Budapest (HU)

(54) Szálló szerkezet, fõleg jármûszerkezet levegõbeemeléséhez,
lebegtetéséhez, vízszintes haladásához a levegõben, lesüllye-
déséhez a szárazföldre vagy vízfelületre

C – SZEKCIÓ

VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C07C 215/42 (2006.01)
C07C 209/50 (2006.01) (13) B1

(11) 225.895 2007.11.08.

(21) P 98 02758 (22) 1998.11.27.
(40) 2000.03.28.

(73) LONZA AG., Gampel/Wallis (CH)

(72) dr. Roduit, Jean-Paul, Grone (CH);

Urban, Eva Maria, Visp (CH);

dr. Brieden, Walter, Brig (CH);

dr. Schröer, Josef, Susten (CH);

dr. Bernegger-Egli, Christine, Münster (CH);

dr. Petersen, Michael, Visp (CH);

Berchtold, Katja, Baltschieder (CH);

dr. Breitbach, Holger, Baltschieder (CH)

(54) Eljárás 1-amino-4-(hidroxi-metil)-2-ciklopentén elõállítására
(30) 2739/97 1997.11.27. CH

2781/97 1997.12.03. CH
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0133/98 1998.01.21. CH

0723/98 1998.03.27. CH

98118895.6 1998.10.07. EP

(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(51) C07D 305/14 (2006.01) (13) B1
(11) 225.914 2007.11.22.

(21) P 94 00831 (22) 1992.09.22.

(65) T/66 398 (40) 1994.11.28.
(73) Florida State University, Tallahassee, Florida (US)

(72) Holton, Robert A., Tallahassee, Florida (US)

(54) Eljárás új fém-alkoxidok elõállítására
(30) 763 805 1991.09.23. US

862 778 1992.04.03. US

(86) PCT/US 92/07952 (87) WO 93/06094
(74) ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

(51) C07D 401/06 (2006.01)

A61K 31/44 (2006.01)

B01J 39/00 (2006.01)

C07D 413/06 (2006.01)

C07D 211/08 (2006.01) (13) B1
(11) 225.905 2007.11.19.

(21) P 02 02213 (22) 2002.07.10.
(40) 2004.05.28.

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

(72) Vágó István 38%, Budapest (HU);

Bielik Attila 27%, Budapest (HU);

Ignáczné dr. Szendrei Györgyi 20%, Budapest (HU);

dr. Keserû György Miklós 15%, Telki (HU)

(54) Szilárd fázisú párhuzamos szintézis új karbonsav-amid-szár-
mazékok elõállítására

(51) C07D 403/14 (2006.01)

A61K 31/497 (2006.01)

A61K 31/506 (2006.01)

C07D 471/04 (2006.01)

C07D 513/04 (2006.01)

C07D 487/04 (2006.01)

A61P 15/10 (2006.01)

C07D 401/14 (2006.01) (13) B1
(11) 225.917 2007.11.22.

(21) P 02 02795 (22) 2000.09.13.
(40) 2003.02.28.

(73) Tanabe Seiyaku Co., Ltd., Osaka (JP)

(72) Yamada, Koichiro, Saitama (JP);

Matsuki, Kenji, Saitama (JP);

Omori, Kenji, Saitama (JP);

Kikkawa, Kohei, Saitama (JP)

(54) Pirimidin- és pirazinszármazékok, ezeket tartalmazó gyógy-
szerkészítmények és alkalmazásuk

(30) 11/261852 1999.09.16. JP

2000/130371 2000.04.28. JP

(86) PCT/JP 00/06258 (87) WO 01/19802
(74) Molnár Imre, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(51) C07D 417/12 (2006.01)

A61K 31/4439 (2006.01)

A61P 3/10 (2006.01) (13) B1
(11) 225.919 2007.11.22.

(21) P 99 04634 (22) 1999.12.18.
(40) 2002.01.28.

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

(72) Lévai Sándor 15%, Biatorbágy (HU);

Balló Ildikó 10%, Budapest (HU);

dr. Fodor Tamás 30%, Budapest (HU);

dr. Fischer János 30%, Budapest (HU);

Petényi Endréné 15%, Budapest (HU)

(54) Tiazolidinszármazékok, eljárás elõállításukra, és intermedi-
erjeik

(51) C07D 491/048 (2006.01)

A61K 31/4427 (2006.01)

A61K 31/4439 (2006.01)

A61K 31/4545 (2006.01)

A61K 45/00 (2006.01)

A61P 25/00 (2006.01)

A61P 25/04 (2006.01)

C07D 495/04 (2006.01)

A61P 25/16 (2006.01)

A61P 25/18 (2006.01)

A61P 25/24 (2006.01)

A61P 25/28 (2006.01)

C07D 401/04 (2006.01) (13) B1
(11) 225.894 2007.11.07.

(21) P 02 02034 (22) 2000.05.15.
(40) 2002.10.28.

(73) ABBOTT Laboratories, Abbott Park, Illinois (US)

(72) Schrimpf, Michael R., Gurnee, Illinois (US);

Sippy, Kevin B., Antioch, Illinois (US);

Daanen, Jerome F., Racine, Wisconsin (US);

Ryther, Keith B., Round Lake Park, Illinois (US);

Ji, Jianguo, Libertyville, Illinois (US)

(54) A központi idegrendszerre ható, heterociklusos-szubsztituált
aminoazaciklusos vegyületek

(30) 09/316,707 1999.05.21. US

09/559,881 2000.04.26. US

(86) PCT/US 00/13339 (87) WO 00/71534
(74) Olchváry Gézáné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(51) C07D 498/18 (2006.01)

A61K 31/435 (2006.01) (13) B1
(11) 225.915 2007.11.22.

(21) P 96 02893 (22) 1995.04.14.

(65) T/77 410 (40) 1998.04.28.
(73) Wyeth, Madison, New Jersey (US)

(72) Leone, Christina Louise, Princeton, New Jersey (US);

Schiehser, Guy Alan, Yardley, Pennsylvannia (US);

Skotnicki, Jerauld Stanley, Allentown, New Jersey (US)

(54) Rapamicin hidroxi-alkil-észterek, eljárás elõállításukra, al-
kalmazásuk, valamint az ezeket tartalmazó gyógyászati ké-
szítmények

(30) 08/229,261 1994.04.18. US

(86) PCT/US 95/04603 (87) WO 95/28406
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(51) C07D 513/04 (2006.01)

A61K 31/425 (2006.01)

C07D 211/60 (2006.01)

C07D 277/06 (2006.01) (13) B1
(11) 225.916 2007.11.22.

(21) P 96 00679 (22) 1995.06.07.

(65) T/76 477 (40) 1997.09.29.
(73) Eisai Co., Ltd., Tokió (JP)

(72) Okita, Makoto, Ibaraki (JP);

Adachi, Hideyuki, Ibaraki (JP);

Oinuma, Hitoshi, Ibaraki (JP);

Mizuno, Masanori, Ibaraki (JP);
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Yoneda, Naoki, Ibaraki (JP);

Miyake, Kazutoshi, Ibaraki (JP);

Suda, Shinji, Ibaraki (JP);

Kotake, Makoto, Chiba (JP);

Saito, Mamoru, Ibaraki (JP);

Matsuoka, Toshiyuki, Ibaraki (JP);

Namiki, Masayuki, Ibaraki (JP);

Sudo, Takeshi, Ibaraki (JP);

Fukuda, Yoshio, Ibaraki (JP);

Matsushima, Tomohiro, Ibaraki (JP)

(54) Tiazolo[3,2-a]azepin-származékok, eljárás elõállításukra és
az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(30) 6/165481 1994.07.18. JP

6/199180 1994.08.24. JP

6/306468 1994.12.09. JP

(86) PCT/JP 95/01139 (87) WO 96/02549
(74) Molnár Imre, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(51) C08G 18/10 (2006.01)

C08G 18/12 (2006.01)

C08G 18/20 (2006.01)

C08G 18/64 (2006.01)

C08G 18/80 (2006.01) (13) B1
(11) 225.899 2007.11.09.

(21) P 02 01982 (22) 2000.07.17.
(40) 2002.09.30.

(73) BAYER Ag., Leverkusen (DE)

(72) Tillack, Jörg, Langenfeld (DE);

Puetz, Wolfgang, Hünxe (DE);

dr. Schmalstieg, Lutz, Köln (DE)

(54) Oldószermentes, szobahõmérsékleten térhálósodó reaktív
rendszerek és alkalmazásuk ragasztók, tömítõ kompaundok,
öntõ kompaundok, formadarabok és bevonatok gyártására

(30) 199 35 325.5 1999.07.28. DE

(86) PCT/EP 00/06801 (87) WO 01/09219
(74) Olchváry Gézáné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(51) C12C 3/00 (2006.01) (13) B1
(11) 225.889 2007.10.25.

(21) P 02 01383 (22) 2002.04.26.
(40) 2004.03.29.

(73) (72) Kurucz Gyula 60%, Budapest (HU);

dr. Pakucs János 40%, Budapest (HU)

(54) Eljárás zölddióból készült szeszes ital elõállítására, valamint
zölddióital

(74) dr. Pakucs János, Budapest

(51) C12N 15/02 (2006.01)

A61K 31/00 (2006.01)

A61K 39/395 (2006.01)

A61P 7/00 (2006.01)

A61P 7/02 (2006.01)

C07K 16/10 (2006.01)

C12P 21/08 (2006.01)

C12N 15/09 (2006.01)

C07K 16/36 (2006.01)

C07K 16/40 (2006.01)

C07K 16/46 (2006.01)

C12N 5/10 (2006.01) (13) B1
(11) 225.903 2007.11.13.

(21) P 99 00396 (22) 1997.01.17.
(40) 1999.05.28.

(73) Smithkline Beecham Corporation, Philadelphia,

Pennsylvannia (US);

University of Vermont and State Agricultural College,

Burlington, Vermont (US)

(72) Blackburn, Michael Neal, Phoenixville, Pennsylvania (US);

Church, William Robert, Burlington, Vermont (US);

Feuerstein, Giora Zeev, Wynnewood, Pennsylvania (US);

Gross, Mitchell Stuart, Wayne, Pennsylvania (US);

Nichols, Andrew John, Chester Springs, Pennsylvania (US);

Padlan, Eduardo Agustin, Kensington, Maryland (US);

Patel, Arunbhai Haribhai, Phoenixville, Pennsylvania (US);

Sylvester, Daniel Robert, Phoenixville, Pennsylvania (US)

(54) Trombózis kezelésére alkalmas antokoaguláns humanizált
anti-IX faktor ellenanyag

(30) 60/010,108 1996.01.17. US

60/029,119 1996.10.24. US

(86) PCT/US 97/00759 (87) WO 97/26010
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi

Iroda, Budapest

(51) C12N 15/09 (2006.01)

A61K 39/12 (2006.01)

A61P 31/12 (2006.01)

C07K 14/025 (2006.01)

C12N 7/04 (2006.01) (13) B1
(11) 225.893 2007.10.31.

(21) P 00 04360 (22) 1998.10.06.
(40) 2001.03.28.

(73) Loyola University of Chicago, Chicago, Illinois (US)

(72) Gissmann, Lutz, Wiesloch (DE);

Müller, Martin, Chicago, Illinois (US)

(54) Papillómavírus kapszomer vakcinakészítmények és eljárások
azok alkalmazására

(30) 08/944,368 1997.10.06. US

(86) PCT/US 98/20965 (87) WO 99/18220
(74) dr. Pethõ Árpád, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(51) C25D 11/16 (2006.01)

B05D 3/10 (2006.01)

B05D 7/14 (2006.01)

C25D 11/24 (2006.01)

C25D 11/18 (2006.01)

C25D 11/04 (2006.01) (13) B1
(11) 225.911 2007.11.20.

(21) P 01 03437 (22) 1999.08.27.
(40) 2001.12.28.

(73) Alcoa Inc., Pittsburgh, Pennsylvania (US)

(72) Vega, Luis F., Pittsburgh, Pennsylvania (US);

Robare, Kevin M., Pittsburgh, Pennsylvania (US);

Holtz, Mark A., Cleveland, Ohio (US);

Grassi, John R., Cleveland, Ohio (US);

Dando, Neal R., Pittsburgh, Pennsylvania (US)

(54) Eljárás alumíniumtermékek felületkezelésére
(30) 60/098,320 1998.08.28. US

(86) PCT/US 99/19891 (87) WO 00/12781
(74) Somlai Mária, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi

Iroda, Budapest

F – SZEKCIÓ

MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(51) F16K 3/02 (2006.01) (13) B1
(11) 225.892 2007.10.25.

(21) P 01 04231 (22) 2001.10.10.
(40) 2002.06.28.
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(73) Hawle Armaturen GmbH, Freilassing (DE)

(72) Neve feltüntetésének mellõzését kérte

(54) Tolózár nyomócsõvezetékekhez
(30) 100 50 240.7-12 2000.10.11. DE

(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi és

Ügyvédi Iroda, Budapest

(51) F16L 59/02 (2006.01)

F16L 59/14 (2006.01) (13) B1
(11) 225.897 2007.11.08.

(21) P 04 02111 (22) 2004.10.18.
(40) 2006.04.28.

(73) (72) Debreczeni András, Gyál (HU)

(54) Védõburkolat föld feletti csõvezetékek szigetelésének védel-
mére, és eljárás a védõburkolat elõállítására

(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(51) F27B 5/02 (2006.01)

C30B 13/00 (2006.01) (13) B1
(11) 225.898 2007.11.08.

(21) P 01 04849 (22) 2001.11.12.
(40) 2003.09.29.

(73) Admatis Kutató, Gyártó és Kereskedelmi Kft., Miskolc (HU)

(72) dr. Roósz András 24%, Miskolc (HU);

dr. Buza Gábor 24%, Budapest (HU);

dr. Bárczy Pál 22%, Miskolc (HU);

Szõke János 10%, Miskolc (HU);

dr. Fuchs Erik 10%, Budapest (HU);

Fancsali József 10%, Miskolc (HU)

(54) Többfunkciós, modul kristálynövesztõ berendezés
(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

A rovatban meghirdetett szabadalmak száma: 31 db.
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(11) 225.708
(54) Kocsiszekrény, fõleg autóbuszhoz, szálerõsítésû mûanyagból

(11) 225.709
(54) Platform autóbuszhoz, szálerõsítésû mûanyagból

(11) 225.747
(54) Új benzolszulfonamidszármazékok, elõállításuk és a vegyülete-

ket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 225.748
(54) Új eljárás rovarok irtására

(11) 225.749
(54) Szorítószerkezet

(11) 225.750
(54) Rendszer öntés közbeni címkézésre

(11) 225.751
(54) Vezérlõegység

(11) 225.752
(54) Kétállású fedél tartályhoz

(11) 225.753
(54) Záróelem nagynyomású közeg tárolására való tartály, például pat-

ron zárására

(11) 225.754
(54) Rekesztõlemezes zárból és kulcsból álló szerelvényegység

(11) 225.755
(54) Mechanikus kapcsolású elektronikus hengerzár és zárszerkezet

(11) 225.756
(54) Eljárás mikrocellás vagy nemsejtes elaszt poliuretánanyagú, bõr-

hatású burkolóréteg formázására és fröccsöntõ forma

(11) 225.757
(54) Eljárás többréteges üvegtermék gyártására, eljárás üvegtartály

formázására, valamint többréteges üvegtartály

(11) 225.758
(54) Kétalkotós pirotechnikai töltettel mûködõ, tû nélküli fecskendõ

(11) 225.759
(54) Epinasztin alkalmazása fájdalom kezelésére szolgáló gyógyszer-

készítmények elõállítására

(11) 225.760
(54) Eljárás és berendezés zsákos kiszerelésû élelmiszer-ipari termé-

kek hõkezelésére

(11) 225.761
(54) Fehérnemû-öblítõ szerek, eljárás elõállításukra és eljárás fehérne-

mû kezelésére

(11) 225.762

(54) Robinia pseudoacacia lektin és alkalmazásai

(11) 225.763

(54) Új üvegösszetétel alkalmazása fogtechnikai üvegpillérek és tám-
pillérek elõállítására és eljárás az üvegpillérek elõállítására

(11) 225.764

(54) A transzkripciót szabályozó hörcsög EF-1alfa DNS

(11) 225.765

(54) Eljárás intermedierek elõállítására gombaellenes szerek szintézi-
séhez

(11) 225.766

(54) Csipetke- és zöldségdaráló

(11) 225.767

(54) Genomiális eljárás segítségével azonosított fehérjék funkió sze-
rinti osztályozására szolgáló nagy teljesítményû eljárás

(11) 225.768

(54) Tolóillesztéses csõcsatlakozó rendszer, karmantyú, és eljárás egy
csõ kihúzására egy tolóillesztéses karmantyúból

(11) 225.769

(54) Formázott szál-cement termékek és az ezekben alkalmazott erõsí-
tõszálak

(11) 225.770

(54) Eljárás DNS-molekulák hosszú idejû konzerválására és konzer-
válási rendszer az eljáráshoz

(11) 225.771

(54) Eljárás transzformánsok azonosítására mannóz- vagy xilózalapú
pozitív szelekciós rendszerek alkalmazásával

(11) 225.772

(54) Eljárás terazosin elõállítására

(11) 225.773

(54) Eljárás racém ketamin rezolválására

(11) 225.774

(54) [5-Alkil-2-(aril-amino)-fenil]-ecetsavak és származékaik, elõál-
lításukra szolgáló eljárás, azokat tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek és alkalmazásuk

(11) 225.775

(54) Protoplasztokból vagy protoplaszteredetû sejtekbõl regenerált
Zea mays (kukorica) és transzgén Zea mays növények

(11) 225.776

(54) Turbófeltöltõ változtatható fúvókageometriával
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(11) 225.777

(54) 4-Amino-kinolin-származékok elõállításánál köztitermékként
használható vegyületek és eljárás elõllításukra

(11) 225.778

(54) Benzimidazolszármazékok, és ezeket tartalmazó gyógyászati ké-
szítmények és alkalmazásuk

(11) 225.779

(54) Paracetamolt és drotavenint tartalmazó gyógyszerkészítmény és
eljárás elõállítására

(11) 225.780

(54) Omega-karboxi-aril-csoporttal helyettesített difenil-karbamidok,
mint raf-kináz-inhibitorok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészít-
mények

(11) 225.781

(54) Eljárás és berendezés belsõ égésû motor vezérlésére

A rovat 37 db közlést tartalmaz.
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Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt FC4A

(21) P 00 02163
(54) Eljárás detergens készítmény elõállítására

(21) P 01 03258
(54) Vakcinaindukált hepatitis-B vírustörzs és annak alkalmazása

(21) P 03 03814
(54) Anionos felületaktív anyagot, szappant, hidroxikarbonsav-sókat

és töltõanyagot tartalmazó szappankészítmények

(21) P 04 01909
(54) Többrétegû élelmiszer-csomagoló fólia

A rovat 4 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában FD9A

(11) T/66 273 (21) P 93 02624
(54) 5-alfa-reduktáz inhibitort és antiandrogént tartalmazó gyógyásza-

ti készítmények prosztatatúltengés kezelésére

(11) T/67 899 (21) P 94 00992
(54) Tioxantenon tumorellenes szerek

(11) T/72 085 (21) P 95 00846
(54) 3-Helyzetben (diszubsztituált amino)-alkil-oxi-oldat láncot tar-

talmazó aromás szteroidok alkalmazása termékenység szabályo-
zására és ilyen vegyületeket tartalmazó készítmények

(11) T/75 520 (21) P 96 02572
(54) D-vitamin-amidszármazékok, alkalmazásuk, ezeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(21) P 00 00652
(54) Halogén izzólámpából és foglalatból álló rendszer

(21) P 00 00732
(54) Savas jellegû politejsav-polimerek

(21) P 00 00851
(54) Új pirimidinszármazékok, elõállítási eljárásaik, és e vegyületeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 00 00987
(54) Szubsztituált izokinolinszármazékok és antikonvulzánsokként

történõ alkalmazásuk

(21) P 00 00994
(54) Egyoldalt fejelt nagynyomású kisülõlámpa a fejben integrált

gyújtószerkezettel

(21) P 00 01106
(54) Liposzómába zárt Hirudo medicinalis kivonatot és Siegesbeckia

orientalis kivonatot tartalmazó, retard hatással rendelkezõ vissz-
érkrém és eljárás elõállítására

(21) P 00 01248
(54) Fémfehérítõ katalizátort és fehérítõ aktivátorokat és/vagy szerves

perkarbonsavakat tartalmazó fehérítõkészítmények

(21) P 00 01328
(54) Térhálósított filmet tartalmazó optikai elem

(21) P 00 01511
(54) Kozmetikai készítmény keratinizálódott anyagcsomók bõrpóru-

sokból való eltávolítására

(21) P 00 01611
(54) Eljárás fémtartalmú hidrogénezõ katalizátorok kénezésére és a

kénezett fémkatalizátorok alkalmazása szénhidrogén alapanya-
gok hidrogénezéséhez

(21) P 00 01690
(54) Motolla terménybetakarító berendezéshez

(21) P 00 01700
(54) Eljárás 3-as helyzetben helyettesített 8-ciklopentil-6-etil-5,8-di-

hidro-4H-1,2,3A,7,8-pentaaza-AS-indacének elõállítására és az
eljárásban alkalmazható köztitermékek

(21) P 00 02503
(54) Elõpolimerizált katalizátorkomponensek olefinek polimerizáció-

jához, eljárás ezek elõállítására, és az ezekkel végzett polimerizá-
ciós eljárás

(21) P 00 02785
(54) Bevonóanyag sugárzási felületekhez elektromágneses hullámok

kibocsátására, továbbá eljárás a bevonóanyag elõállítására

(21) P 00 02842
(54) Szubsztituált imidazolok, eljárás elõállításukra, e vegyületeket

tartalmazó gyógyászati készítmények, alkalmazásuk és interme-
dierjeik

(21) P 00 02926
(54) A citokróm P450 monooxigenázok

(21) P 00 02984
(54) Felületileg radioaktívan bevont sztentek, eljárás elõállításukra és

alkalmazásuk ismételt beszûkülés megelõzésére

(21) P 00 03101
(54) Dielektromosan gátolt kisülésû lapos sugárzó és ahhoz alkalmas

elektródátvezetés

(21) P 00 03401
(54) Az aktivált protein C feldolgozásának javított eljárása
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(21) P 00 04236
(54) Adathordozó, különösen csipkártya, jogosultságok megszerzésé-

re és adatkészletek tárolására, valamint eljárások jogosultságok
tárolására

(21) P 00 04684
(54) Ital, koncentrátumkombináció, valamint eljárás ital elõállítására

(21) P 01 01056
(54) Javított eljárás királis aminok enzimszintézissel történõ elõállítá-

sára

(21) P 01 01087
(54) Dugaszolható csatlakozó

(21) P 01 01143
(54) Vitronektin receptor antagonista hatású piridin-karbonsavszár-

mazékok, eljárás elõállításukra és a vegyületeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 01 01148
(54) Kartondoboz italtároló eszközhöz, továbbá kartondoboz árucik-

kekbõl összeállított csoport összefogására

(21) P 01 01184
(54) Ráhajtogatható gyûjtõcsomagolás nyakrésszel rendelkezõ áru-

cikkek befogadására

(21) P 01 01214
(54) Javított nedvességállóságú belsõleg fény- és hõstabilizált poli-

amidok

(21) P 01 01341
(54) Új gyógyszer-kombinációk

(21) P 01 01367
(54) Biztonsági szerkezet

(21) P 01 01396
(54) Eljárás helikázaktivitással rendelkezõ, humán papillomavírus-E1

elõállítására és alkalmazására

(21) P 01 01463
(54) Olívaolajat és mézet tartalmazó anyagkeverék helyi alkalmazásra

(21) P 01 01501
(54) Javított termelhetõségû FAP alfa-specifikus antitest

(21) P 01 01635
(54) Magas biológiai értékû, természetes rostos gyümölcsöt és/vagy

zöldséget is tartalmazó, szénsavas, natúr, trüb italok és eljárás az
elõállításra

(21) P 01 01712
(54) Xa-faktort gátló heterociklusos származékok és ezeket tartalmazó

gyógyászati készítmények

(21) P 01 01719
(54) Javított immundiagnosztikai vizsgálati eljárások redukáló ágen-

sek alkalmazásával

(21) P 01 01723
(54) Eljárás az 1-(4-hidroxi-fenil)-2-(4-hidroxi-4-fenil-piperi-

din-1-il)-propanol-mezilátsó trihidrátjának elõállítására és e célra
használható intermedierek

(21) P 01 01725
(54) Eljárás az 1-(4-hidroxi-fenil)-2-(4-hidroxi-4-fenil-piperi-

din-1-il)-1-propanol-mezilátsó trihidrátjának elõállítására, és az
erre szolgáló intermedierek

(21) P 01 01778
(54) Rugalmas anyagú zsák és eljárás rugalmas anyagú zsák kialakítá-

sára, megtöltésére és lezárására

(21) P 01 01848
(54) Savanyított, vajszerû spred

(21) P 01 02046
(54) CD137 alkalmazása perifériás monociták proliferációjának ser-

kentésére

(21) P 01 02531
(54) Új karboxi-szubsztituált aciklusos karboxamidszármazékok és ta-

chykinin receptor antagonistaként való alkalmazásuk

(21) P 01 02721
(54) Dielektromosan gátolt kisülõlámpa távtartóval

(21) P 01 02862
(54) Polimeralapú, gyorsan oldódó tabletták és az ezek elõállítására

szolgáló eljárások

(21) P 01 05443
(54) Tumor elleni spisulosine-származékokat tartalmazó gyógyszer-

készítmények

(21) P 02 00241
(54) Hisztidin-fehérjefoszfatáz

(21) P 02 00284
(54) 1-Arilszulfonil-2-aril-pirrolidin- és piperidinszármazékok, CNS-

rendellenességek kezelésére, eljárás az elõállításukra és ezeket
tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 02 00289
(54) Porbevonó készítmények

(21) P 02 00397
(54) Felállítható csomagolóedény folyékony vagy önthetõ termé-

kekhez

(21) P 02 00550
(54) Tienopirimidin vegyületek, elõállításuk és alkalmazásuk

(21) P 02 00563
(54) Memória helyreállítása alkalmazások törlését követõen

(21) P 02 00565
(54) Multiprocesszor-alapú számítógéprendszerbe való mûködés köz-

beni beavatkozás

(21) P 02 00601
(54) Politioltartalmú oxidatíven száradó bevonókészítmény
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(21) P 02 00657
(54) Polialkén-alkohol-poliéter-aminok és alkalmazásuk üzemanya-

gokban és kenõanyagokban

(21) P 02 00679
(54) A poliómavírus 2. és 3. proteinjének fragmentumai, mint aktív ha-

tóanyagok szállítóanyagai

(21) P 02 00700
(54) Több komponensû fehérítõszer és az ezt tartalmazó tisztítószer-

tároló tartály

(21) P 02 00712
(54) Eljárás alifás fluor-hangyasav-észterek elõállítására

(21) P 02 00786
(54) Papírgépheveder, valamint az ezzel elõállított selyempapír

(21) P 02 00787
(54) Eljárás és berendezés molekuláris kölcsönhatások meghatározása

(21) P 02 00793
(54) Csípõbéli epesav-transzportot gátló hatóanyagot tartalmazó, orá-

lisan adagolható gyógyászati készítmény

(21) P 02 00812
(54) D-vitamin analógok és gyógyászati alkalmazásuk

(21) P 02 00845
(54) Eljárás elnyújtott illatleadású, intenzív illatú granulátum elõállítá-

sára növényi illóolajokból

(21) P 02 00961
(54) Egy érképzõ faktort kódoló, nukleinsavat tartalmazó rekombi-

náns defektív adenovírus alkalmazása pulmonáris artériás
hipertenzió kezelésére

(21) P 02 00989
(54) Eljárás egy tárolóeszköz kiválasztására

(21) P 02 00990
(54) Fedõgázok

(21) P 02 00997
(54) PPAR Receptor ligandumként ható triarilkarbonsavszármazékok

és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 01005
(54) Karbaminsavszármazékok, és felhasználásuk mint metabotrop

glutamátreceptor-ligandok, eljárás az elõállításukra és ezeket tar-
talmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 01079
(54) Belsõ és külsõ recirkulációjú filmképzõ-buborékoltató csöves tá-

nyérú készülék

(21) P 02 01086
(54) Eljárás fertõtlenített étkezési tojások elõállítására és a tojásfertõt-

lenítõ és szárító berendezés

(21) P 02 01092
(54) Átmérõ- és vastagságosztályozó és paprikacsumázó berendezés

(21) P 02 01095
(54) Zárótag vezetékcsatornához

(21) P 02 01139
(54) Hidraulikus vízemelõ berendezés

(21) P 02 01257
(54) Szûrõbetét füstszûrõs cigarettához

(21) P 02 02308
(54) Izzítógyertya ionáramszenzorral és eljárás izzítógyertya üzemel-

tetésére

(21) P 02 02987
(54) Kamra és dugattyú kombinációja, valamint a kombinációval ellá-

tott pumpa, motor, lengéscsillapító és átalakító

(21) P 02 03962
(54) Nyomásérzékeny öntapadó fólia és elválasztó fóliával ellátott

nyomásérzékeny öntapadó fólia

(21) P 02 04452
(54) Kibocsátott fény irányítására alkalmas kialakítású, osztatlan ref-

lektorral ellátott fénycsöves vízhatlan világítótest

(21) P 03 00197
(54) Eljárás a beinduló robbanások elnyomására

(21) P 03 00241
(54) Eljárások torszemid intermedier elõállítására

(21) P 03 00260
(54) Kevés visszamaradó anyagot hagyó, stabil és hatásos szagtalanító

és/vagy izzadásgátló kompozíció

(21) P 03 00290
(54) Érkárosító hatású kombinációs készítmény és terápia

(21) P 03 00294
(54) Kevés visszamaradó anyagot hagyó, stabil és hatásos szagtalanító

és/vagy izzadásgátló kompozíció

(21) P 03 00305
(54) IL-8 receptor antagonisták, ezeket tartalmazó gyógyszerkészít-

mények és alkalmazásuk

(21) P 03 00330
(54) Oligoszacharidok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények

(21) P 03 00336
(54) Eljárás karboxilezett nitrilkaucsuk hidrogénezésére, a hidrogéne-

zett kaucsuk és annak alkalmazásai

(21) P 03 00342
(54) Carvedilol hidrofil molekuláris diszperziós oldatait tartalmazó

készítmények, eljárás az elõállításukra és alkalmazásuk

(21) P 03 00384
(54) Kapszulák
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(21) P 03 00410
(54) Eljárás kationos és anionos polimerek adszorbeálására részecskék

felületén, és ilyen részecskéket tartalmazó papír vagy nemszövött
termék

(21) P 03 00419
(54) Ösztrogén agonista/antagonista metabolitok, ezeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 00469
(54) Új, expressziós szabályzó szekvenciák és expressziós termékek

fonalas gombákban

(21) P 03 00470
(54) Il-8 receptor antagonisták, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-

nyek és alkalmazásuk

(21) P 03 00480
(54) 2-Acil-indol-származékok és tumorellenes szerként történõ alkal-

mazásuk

(21) P 03 00535
(54) CYP2D6 inhibitorok alkalmazása kombinált terápiákban és eze-

ket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 00559
(54) A trombopoietin receptort moduláló peptidek

(21) P 03 00576
(54) Érkárosító hatású, osztott dózisú gyógyászati készítmény

(21) P 03 00632
(54) Pangásos szívelégtelenség kezelése egy diuretikus hatóanyagot és

egy vazopresszin antagonistát tartalmazó készítménnyel

(21) P 03 00645
(54) Funkcionális összetevõket tartalmazó édesipari termék

(21) P 03 00692
(54) Fokozott hûtõhatású édesipari termék

(21) P 03 00715
(54) Sorba köthetõ ház többmezõs kapcsolóberendezés kapcsolóme-

zõjéhez

(21) P 03 00762
(54) Eljárás parlagfû-allergia hatásainak csökkentésére, illetve meg-

szüntetésére alkalmas tej elõállítására és felhasználására

(21) P 03 01040
(54) Parazitaölõ hatású 13 -szubsztituált milbemicinszármazékok,

ezeket tartalmazó készítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 01118
(54) Univerzális korcsolya és görkorcsolya

(21) P 03 01335
(54) Aldoszteron szintáz inhibitorok vagy ezek AT1-receptor antago-

nistákkal alkotott kombinációjának új, gyógyászati alkalmazása

(21) P 03 01571
(54) (Neuro)peptidekhez kötött RGD (Arg-Gly-Asp) és alkalmazásuk

(21) P 03 01732
(54) Társított anyagból levõ zárófedél nyitást elõsegítõ eszközzel és

eljárás annak elõállítására

(21) P 03 01877
(54) Aromatáz inhibitorok és monoklonális anti-HER2 ellenanyagok

mint tumorellenes szerek

(21) P 03 01878
(54) Hidraulikus vagy pneumatikus munkahenger

(21) P 03 01885
(54) Eljárás tioétercsoport szulfoxidcsoporttá történõ oxidálására

(21) P 03 01929
(54) 3,5-Dimetilpirazollal blokkolt izocianátkeverékek és alkalmazá-

suk beégetõ lakkok térhálosítása céljára egykomponensû beégetõ
lakkokban

(21) P 03 02682
(54) Hõkezelõ berendezés és eljárás, valamint öntõgép

(21) P 03 03452
(54) Csatlakozószerelvény

(21) P 03 03481
(54) 3,7-Diaza-biciklo-[3,3,1] vegyületeket tartalmazó készítmények

mint anti-aritmiás szerek

(21) P 03 03486
(54) 3,7-Diaza-biciklo-[3,3,1]-vegyületeket tartalmazó készítmények

mint anti-aritmiás szerek

(21) P 03 03487
(54) 3,7-Diaza-biciklo[3,3,1]-vegyületeket tartalmazó készítmények

mint anti-aritmiás szerek és eljárás a vegyületek elõállítására

(21) P 03 03528
(54) Tömlõdugattyú-hüvely kombináció, pumpa, lökésgátló és mun-

kahenger

(21) P 03 03537
(54) Berendezés folyékony fémek gyûjtõtartályból fogadótartályba

történõ továbbítására

(21) P 03 03617
(54) Nagy elektronvezetõ képességû vegyület, ezt a vegyületet tartal-

mazó, elektrokémiai cellához szolgáló elektród, eljárás az elekt-
ród és az elektrokémiai cella elõállítására

(21) P 03 03630
(54) Imidazo-pirimidin-származékok mint GABA receptorok ligandu-

mai, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerké-
szítmények

(21) P 03 03724
(54) Kemokin receptor inhibitor hatású bipiperidinszármazékok és

ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények, valamint eljárás a
vegyületek elõállítására

(21) P 03 03764
(54) Két, a merõlegestõl eltérõ relatív szögállású tengely körül forgat-

ható csavarorsófej szerszámgépek számára
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(21) P 03 03822
(54) Applikátor kedvezõ hatású szer fogakra való felvitelére, valamint

annak alkalmazása

(21) P 03 03851
(54) Lábfejemelõ

(21) P 03 03875
(54) Polimerkészítmény

(21) P 03 03928
(54) Omeprazol kristályos formája, eljárás az elõállítására és ezt tartal-

mazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03941
(54) Automatikus rendszer bírságoló jegyek kiadására és kezelésére

(21) P 03 03942
(54) Új vakcinakészítmények

(21) P 03 03966
(54) Polimer oldatokból képezett, nagy felületi területû mikropórusos

szálak

(21) P 03 03967
(54) Eljárás sörbõl sörecet elõállítására, sörecet, valamint berendezés

az eljárás foganatosítására

(21) P 03 03975
(54) Azitromicin-hidrát 1,2-propilénglikollal képezett klatrátja, eljá-

rás annak elõállítására és azt tartalmazó gyógyászati készítmény

(21) P 03 03989
(54) Alfa-hidroxikarbonsav-sókat tartalmazó, könnyen préselhetõ

szappanok

(21) P 03 04035
(54) Kortikotropin-releasing faktor (CRF) receptor antagonisták, eljá-

rás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 04054
(54) A kortikotropin-realising faktor (CRF) antagonistáiként alkal-

mazható kondenzált pirimidinek, eljárás az elõállításukra és eze-
ket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 04078
(54) Tömörítési eljárás nátrium-fenitoin gyógyszerkészítmény elõállí-

tására

(21) P 04 00077
(54) Deutériumozott 3-piperidino-propiofenon és a vegyületeket tar-

talmazó gyógyszerekészítmények

(21) P 04 00091
(54) Eljárás antidiabetikus hatású pioglitazon elõállítására

(21) P 04 00096
(54) Biszfoszfonátok gyógyászati alkalmazása

(21) P 04 00186
(54) Kinyomóberendezés két koncentrikus kamrával rendelkezõ pat-

ronhoz

(21) P 04 00193
(54) Metalloproteináz inhibitor hatású imidazolidindion-származé-

kok, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00194
(54) Metalloproteináz inhibitor hatású imidazolidindion-származé-

kok, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00237
(54) Eljárás lakkozási célú üzemi eszközök elõállítására és újrahasz-

nosítására

(21) P 04 00241
(54) Hatóanyagként triaza-spiro[5.5]undekán-származékokat tartal-

mazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00475
(54) Egy AT1 receptor antagonista vagy egy ACE inhibitor vagy egy

HMG-CO-A reduktáz inhibitor közül legalább két vegyület kom-
binációját tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 04 00630
(54) új, molekulaméretû, nemfémes és fémes alkotókból álló de-

szulfurensek vasolvadékok kéntartalmának ultra alacsony
(0<S%<0,001) értékre történõ csökkentésére, valamint eljárás a
deszulfurensek elõállítására

(21) P 04 00808
(54) Fémgõzívû plazmafáklya és annak alkalmazása a metallurgiában,

a plazmaenergiás pirolízisben és vitrifikációban és más anyagát-
alakító eljárásokban

(21) P 04 00871
(54) Eljárás és elrendezés felderítõ radarok célfelismerési képességei-

nek növelésére

(21) P 04 01199
(54) A humán immundeficiencia vírus (HIV) proteáz inhibitorainak

alkalmazása sejtvándorlás és/vagy sejtinvázió, szöveti infiltráció
és ödéma blokkolására az ehhez kapcsolódó betegségek
terápiájára

(21) P 04 01635
(54) Lapátkerékhajtás teherhajókhoz

(21) P 04 01872
(54) Mezõgazdasági területek öntözésére hasznosító többfunkciós víz-

ügyi mûtárgykomplexum

(21) P 04 02246
(54) Leukocitaintegrinek új peptidligandjai

(21) P 04 02255
(54) Csillapítóelem és berendezés szomszédos csigolyatestek stabili-

zálásához

(21) P 05 00021
(54) Üzemanyagszûrõ fõleg dízelmotorokhoz

(21) P 05 00203
(54) Acil-3-karboxi-fenil-karbamid-származékok, eljárás ezek elõállítá-

sára és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
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(21) P 05 00263
(54) Szerkezet valamely testre ható dinamikus erõhatás rugalmas csil-

lapítására, különösen cipõtalpszerkezet, fõként sportcipõhöz; va-
lamint csillapítótag ilyen szerkezetekhez

(21) P 05 00266
(54) Matematikai készséget fejlesztõ táblás társasjáték

(21) P 05 00282
(54) Eljárás háromdimenziós képzõmûvészeti alkotás létrehozására

mágnes alkalmazásával

(21) P 05 00313
(54) Tengerparti telepítésû szökõár-elõrejelzõ mérõállomás

(21) P 05 00334
(54) Szigetelt gránitpanelek, azok gyártási és szerelési eljárásai

(21) P 05 00373
(54) Eljárás etil-nipekotát-enantiomerek elõállítására

(21) P 05 00440
(54) Acil-4-karboxi-fenil-karbamid-származékok, azokat tartalmazó

gyógyszerkészítmények, eljárás ezek elõállítására és ezek alkal-
mazása

(21) P 05 00544
(54) Üzemanyagszûrõ

(21) P 06 00145
(54) Lábbeli és eljárás annak gyártására

(21) P 07 00047
(54) Szerkezeti elrendezés termékek áthelyezésére a tárolás helyérõl a

szállítás helyére

(21) P 96 00708
(54) Új eljárások taxánok oxazolidin-köztitermékek alkalmazásával

történõ elõállítására

(21) P 97 00159
(54) Benzil-szulfid-származékok, intermedierjeik, eljárás elõállítá-

sukra és a vegyületeket hatóanyagként tartalmazó inszekticid
készítmények

(21) P 97 00688
(54) Új 2,3-benzodiazepin-származékok és ilyen hatóanyagot tartal-

mazó gyógyszerkészítmények

(21) P 98 00800
(54) Hajápoló kozmetikai készítmények és alkalmazásuk

(21) P 98 00801
(54) Hajápoló kozmetikai készítmény és alkalmazása

(21) P 98 01438
(54) Növényekben elõállított rekombináns preduodenális lipázok és

polipeptidszármazékaik, elõállításuk és alkalmazásuk

(21) P 98 01692
(54) Benzimidazolszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészít-

mények és alkalmazásuk gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 98 01763
(54) Polimert és nemionos felületaktív szert tartalmazó illatosított

készítmény

(21) P 98 02187
(54) Eljárás 3-penténsav-észterek elõállítására alkoxi-butének karbo-

xilezésével

(21) P 99 01006
(54) Tartószerkezetek, állványzatok és hasonlók összeszerelése

(21) P 99 01664
(54) Ventilátor-járókerék

(21) P 99 02150
(54) Rekombináns adenovírus vektorok humán tumor génterápiára

(21) P 99 02175
(54) Imidazolszármazékot tartalmazó anti-HIV-készítmények

(21) P 99 02633
(54) Fenil-etanol-amino-tetralinkarboxamid-származékok valamint

ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 99 03812
(54) Eljárás és mechanizmus harisnya vagy zokni fejének lezárására

körkötõgépen

(21) P 06 00248
(54) 3,7-Diaza-biciklo[3,3,1]-vegyületeket tartalmazó készítmények

mint anti-arritmiás szerek

(21) P 07 00250
(54) Elõpolimerizált katalizátorkomponensek olefinek polimerizáció-

jához, eljárás ezek elõállítására és ezekkel végzett polimerizációs
eljárás

A rovat 182 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 02 03877
(54) Berendezés induktív közelítésérzékelõk meghibásodási valószí-

nûségének megfigyelésére és elõrejelzésére

(21) P 03 01810
(54) Anetol-ditioletion alkalmazása gyógyszer által kiváltott intoxici-

tás megelõzésénél és kezelésénél

(21) P 05 00749
(54) Hõvisszanyerõ berendezés a folyékony kohósalak hulladékhõjé-

nek hasznosítására

(21) P 05 00836
(54) Háromdimenziós képet megjelenítõ berendezés és módszer

(21) P 05 00876
(54) Érzékelõ víz fajlagos villamos ellenállásának vagy vezetõképes-

ségének ellenõrzésére
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(21) P 06 00333
(54) Benzin és gázolaj helyett folyékony nitrogén közúti jármûvekhez,

erõ- és munkagépekhez

A rovat 6 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában MM4A

(11) 200.188 (21) 1983/88
(54) Eljárás 4-demetoxi-4-amino-daunorubicin elõállítására

(11) 200.823 (21) 1900/88
(54) Háromutas hidraulikus szelep

(11) 201.979 (21) 1999/88
(54) Ágyazatrostáló gép végtelenített szállító-, illetve kaparólánccal

(11) 202.727 (21) 2140/88
(54) Hatóanyagként alfa, omega-aminoalkohol-származékot tartalma-

zó készítmény rovarok és atkák elûzésére és eljárás a hatóanyagok
elõállítására

(11) 202.810 (21) 5388/89
(54) Eljárás 4-demetoxi-antraciklinonok elõállítására

(11) 203.648 (21) 3849/88
(54) Eljárás és berendezés hús- és csontrészek leválasztására hasított

állatból

(11) 204.328 (21) 1316/88
(54) Hidraulikus differenciál-munkahenger villamos megszakítók ve-

zérlésére

(11) 204.696 (21) 1099/89
(54) Eljárás ractopamin növekedési hormon kombinációs készítmé-

nyek elõállítására

(11) 205.472 (21) 781/91
(54) Eljárás gyorsított elektromágneses kódátvitel megvalósítására és

kapcsolási elrendezés annak foganatosítására

(11) 206.940 (21) 1826/90
(54) A növénytermesztés hatékonyságát fokozó, kén hatóanyagú nö-

vényvédõszer-készítmény

(11) 207.081 (21) 1792/90
(54) Eljárás purinvázas vegyületek és ilyeneket tartalmazó gyógyszer-

készítmények elõállítására

(11) 208.070 (21) 3559/90
(54) Eljárás lipidszuszpenzió elõállítására

(11) 209.080 (21) P 92 00724
(54) Görgõfej ellenálláshegesztõ géphez

(11) 209.193 (21) 1811/90
(54) Adagolószelep, illetve adagolószelepbõl és fogadószelepbõl álló

szeleprendszer vegyi anyagok kiadagolására

(11) 209.379 (21) 3689/90
(54) Eljárás hõvel alakító gép üzemeltetésére

(11) 209.466 (21) 1263/90
(54) Eljárás magnézium-monoperoxi-ftalát-hexahidrát elõállítására,

valamint e vegyületet tartalmazó mosó-, tisztító- és fehérítõ-fer-
tõtlenítõ hatású szerek

(11) 209.777 (21) 2126/88
(54) Hidraulikus emelõszerkezet, dugattyúhelyzet-szabályozó rend-

szerrel

(11) 210.168 (21) 2103/90
(54) Homogén vagy kombinált fém-mûanyag szerkezetû ventilátor-le-

mezlapát

(11) 210.318 (21) 2833/88
(54) Eljárás hõre lágyuló anyagból készült üreges tárgyak hõformázá-

sára és berendezés hõre lágyuló anyagfólia extruderbõl termofor-
mázó berendezésbe történõ adagolására

(11) 210.705 (21) P 93 00987
(54) Raklap

(11) 211.055 (21) 716/91
(54) Eljárás rebekkamicin-analógok és ezeket tartalmazó gyógyszer-

készítmények elõállítására

(11) 211.721 (21) P 92 02933
(54) Talpbetét cipõhöz

(11) 212.048 (21) P 95 00742
(54) Nagy penetrációjú, kis viszkozitású paraffin és eljárás az elõállítá-

sára

(11) 212.301 (21) 2035/89
(54) Eljárás buspiron elõállítására

(11) 212.580 (21) P 93 00960
(54) 2,2-Dimetil-5-(2,5-dimetil-fenoxi)-3-transz-penténsav, ható-

anyagként e vegyületet tartalmazó gyógyszerkészítmények és el-
járás ezek elõállítására

(11) 212.581 (21) P 93 00959
(54) Eljárás 2,2-dimetil-5-(2,5-dimetil-fenoxi)-pentánsav elõállítá-

sára

(11) 212.582 (21) P 93 01166
(54) Eljárás taxol-ciklodextrin zárványkomplex elõállítására

(11) 212.689 (21) P 94 01231
(54) Vázszerkezet és elemkészlet épített bútorok kialakításához

(11) 212.745 (21) 1819/88
(54) Hidraulikus mûködtetõszerkezet villamos megszakítók vezérlé-

sére

(11) 213.507 (21) 2839/90
(54) Eljárás szubsztituált akriloil-pirrol-származékok és ezeket tartal-

mazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 213.613 (21) P 92 01398
(54) Eljárás diritromicin-szolvátok elõállítására

(11) 213.631 (21) P 93 01052
(54) Eljárások benzo[b]tiofén-5-il-származékok elõállítására
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(11) 213.839 (21) P 95 02739
(54) Üzemanyag-adalékként használható keverékek, Otto-motorok

üzemanyaga és ezek elõállítási eljárása

(11) 213.875 (21) 1849/90
(54) Osztható tárolóeszköz, fõként palackrekesz

(11) 213.913 (21) P 94 03249
(54) Eljárás triazolinongyûrû terc-butanolban történõ kialakítására

(11) 214.106 (21) P 97 01324
(54) Eljárás benzo[b]tiofén-5-il-származékok intermediereinek elõál-

lítására

(11) 214.129 (21) P 95 00767
(54) Eljárás és berendezés védett objektumok távfelügyeletére

(11) 214.220 (21) P 94 00950
(54) Eljárás 4-alkil-3-klór-1-(alkil-szulfonil)-benzol elõállítására

(11) 214.224 (21) P 94 03090
(54) Termikus krakkolás

(11) 214.329 (21) P 94 01198
(54) Eljárás nagy fajlagos aktivitású jelzett glicerin-[1,3-14C2]-nitrá-

tok elõállítására

(11) 214.748 (21) 3527/90
(54) Eljárás csökkentett koleszterintartalmú zsiradék, elõnyösen vaj-

zsiradék elõállítására, valamint berendezés ezen zsiradék elõállí-
tására

(11) 214.889 (21) P 93 02855
(54) Egyengetõ gerenda

(11) 215.043 (21) P 92 01369
(54) Berendezés fluidáram tömegáramának Coriolis-erõ hatásán ala-

puló mérésére

(11) 215.176 (21) P 95 00679
(54) Készítmény a bõr foltosodásának és/vagy öregedésének elhárítá-

sára és annak alkalmazása, valamint a bõr kozmetikai kezelése

(11) 215.285 (21) P 94 00927
(54) Vízben azonnal oldódó teák és teaitalok, és eljárás azok elõállítá-

sára

(11) 215.308 (21) P 95 01039
(54) Eljárás és berendezés hajlított sugárzó, különösen halogénlámpa

elõállítására, valamint ilyen sugárzó

(11) 215.332 (21) P 94 00659
(54) Szûrõbetét, fõleg gépjármûvek belsõ terének légszûréséhez, vala-

mint eljárás annak elõállítására

(11) 215.917 (21) P 92 03168
(54) Eljárás diritromicin II polimorf módosulat és az azt tartalmazó

tabletta elõállítására

(11) 216.990 (21) P 92 00024
(54) Eljárás és számítógépes rendszer utasítások feldolgozására

(11) 217.336 (21) P 93 02974
(54) Pulzáló atmoszferikus fluidizált ágyas égetõberendezés és eljárás

(11) 217.478 (21) P 97 00759
(54) Kondicionáló tréningeszköz, valamint eljárás annak elõállítására

(11) 217.613 (21) P 93 00972
(54) Az N-terminálison módosított peptidek, az azokat tartalmazó

gyógyszerkészítmények, és eljárás elõállításukra

(11) 217.646 (21) P 92 00937
(54) Javított katalitikus eljárás policiklusos aromás szénhidrogének

szelektív alkilezésére

(11) 217.749 (21) P 93 00574
(54) Szonda folyadékszint ellenõrzésére

(11) 218.245 (21) P 96 00691
(54) Egészségügyi párna

(11) 218.397 (21) P 95 02942
(54) Dezallilezõreagens és dezallilezõeljárás a reagens alkalmazásával

(11) 218.595 (21) P 95 01977
(54) Pipereszappan és eljárás elõállítására

(11) 218.651 (21) P 97 00776
(54) Polietilénházú gömbcsap

(11) 219.145 (21) P 95 02773
(54) Rögzített ágyas bioreaktor és tartótest a bioreaktorhoz, továbbá

eljárások a tartótest elõállítására

(11) 219.396 (21) P 95 00947
(54) 20-Helyzetben aminoszubsztituált oldalláncot tartalmazó szteroi-

dok, elõállításuk, az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és
intermedierjeik

(11) 219.797 (21) P 98 00925
(54) Eljárás üreges üvegtárgyformáló, egyedi munkahelyes formázó-

rendszer vezérlésére és üvegtárgyformáló rendszer

(11) 219.947 (21) P 96 01055
(54) Elrendezés jármû hajtott tengelyén lévõ kerékagyak egymástól el-

térõ fordulatszámú meghajtására

(11) 220.101 (21) P 96 03214
(54) Reumás ízületi gyulladás kezelésére szolgáló készítmények

(11) 220.186 (21) 1116/89
(54) A Pooideae alcsaládba tartozó Graminea növények regenerálása

protoplasztokból kiindulva

(11) 220.200 (21) P 99 00703
(54) Szellõzõberendezés ablakok vagy ajtók részére

(11) 220.213 (21) P 96 02642
(54) Szerkezet villamos megszakítókhoz, különösen vákuummegszakí-

tókhoz való hajtáselrendezések bekapcsolórugójának feszítésére

(11) 220.239 (21) P 94 00991
(54) Polimerizációs katalizátorrendszer és eljárás ezek, valamint ezek

alkalmazásával poliolefinek elõállítására
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(11) 220.458 (21) P 93 00619
(54) Folyékony füstölõoldattal kezelt, tömlõ alakú élelmiszer-csoma-

goló eszköz, eljárás annak elõállítására és eljárás füstölt kolbász
elõállítására

(11) 220.510 (21) P 98 00910
(54) Berendezés ömleszthetõ anyagok, különösen szemes termények,

hõkezelésére

(11) 220.525 (21) P 96 02012
(54) Kapcsolási elrendezés fokozatkapcsolók terhelés-átkapcsolójá-

hoz és terhelésválasztóhoz

(11) 220.601 (21) P 93 03787
(54) Fenoxi-alkil-oxazolidin-származékok, eljárás elõállításukra, és

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 220.784 (21) P 96 02975
(54) Antiangiogén aktivitással és tumorregressziós hatással rendelke-

zõ cápaporcextraktum és eljárás elõállítására

(11) 220.891 (21) P 97 00672
(54) Tubica fajtanevû szabad elvirágzású kukorica (Zea mays L.)

(11) 220.920 (21) P 99 00696
(54) Tömítõ- és reteszelõ készülék ablakok, ajtók vagy hasonlók részére

(11) 220.921 (21) P 99 00697
(54) Vasalás ajtók vagy ablakok részére

(11) 221.090 (21) P 98 01120
(54) Egyik végén cukrot, a másik végén egy eltérõ reakcióképes cso-

portot tartalmazó polioxi-etilén, eljárás elõállítására és ezt tartal-
mazó micella

(11) 221.440 (21) P 98 00282
(54) Biztonsági papíros

(11) 221.490 (21) P 97 00631
(54) Vagyonvédelmi jelzõrendszer, valamint eljárás annak mûködte-

tésére

(11) 221.567 (21) P 98 00481
(54) Nyomáskiegyenlített úszó nyomás alatti berendezésekhez

(11) 221.599 (21) P 95 01245
(54) Transzdermális gyógyászati készítmény

(11) 221.750 (21) P 96 02289
(54) Nukleinsavamplifikációs módszer

(11) 221.761 (21) P 98 00533
(54) Húzásálló csõkötés

(11) 221.924 (21) P 98 00452
(54) Ragasztott hüvelyes csõkötés csõvezetékekhez, valamint ilyen

csõkötéshez való ragasztható hüvely

(11) 222.239 (21) P 93 02867
(54) Eljárás szilárd fázisú peptidszintézisben alkalmazható szubsztitu-

ált benzhidril-amin kapcsolóvegyületek és ezeket tartalmazó kon-
jugátumok elõállítására, valamint az azokkal végzett peptidszin-
tézisre

(11) 222.282 (21) P 96 00549
(54) N-(3-Benzofuranil)-karbamid-származékok, azokat tartalmazó

gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(11) 222.357 (21) P 00 01566
(54) Többfunkciós erõpad

(11) 222.365 (21) P 00 01362
(54) Tömítõgyûrû

(11) 222.464 (21) P 95 02823
(54) Eljárás és berendezés részecskék eltávolítására gázáramból

(11) 222.522 (21) P 92 03870
(54) Tetrahidrokinolinil-ecetsav-származékok, hatóanyagként ilyen

vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, valamint eljá-
rás a hatóanyagok és a gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 222.574 (21) P 95 02859
(54) Redukálószerként foszfinokat tartalmazó radioaktív gyógyászati

készítmények és az ezeket tartalmazó készletek

(11) 222.738 (21) P 02 01325
(54) Berendezés két vagy több, egymáson fekvõ rúd vagy csík levágá-

sára

(11) 222.786 (21) P 01 01105
(54) Eljárás mûanyag szemüveglencsékhez alkalmas anyag elõállítá-

sára, és az ebbõl elõállított lencsék

(11) 222.860 (21) P 02 00541
(54) Személyi számítógéphez való mûködtetõszerkezet

(11) 223.171 (21) P 01 00062
(54) Terhelésválasztó

(11) 223.172 (21) P 00 00626
(54) Lapos fénysugárzó

(11) 223.178 (21) P 00 01687
(54) Szövetlappal megerõsített forgácslap és eljárás annak elõállításá-

ra

(11) 223.244 (21) P 01 01232
(54) Villamos háztartási gép

(11) 223.337 (21) P 95 00749
(54) 2-(Metil-amino)-2-fenil-ciklohexanon alkalmazása baktérium-,

gomba-, vírus- vagy protozoonfertõzések kezelésére, és az im-
munválasz módosítására alkalmas gyógyszerkészítmények elõál-
lítására

(11) 223.390 (21) P 96 00827
(54) Ólom- és arzénmentes, szolarizációálló üveg

(11) 223.421 (21) P 99 03798
(54) Kazein-glikomakropeptidet tartalmazó,stabilan tárolható fogápo-

ló készítmény

(11) 223.695 (21) P 99 02143
(54) Duzzadóagyagok aktiválása, és az aktivált agyagok alkalmazása
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(11) 223.826 (21) P 02 04044
(54) Ereszték

(11) 223.864 (21) P 01 01823
(54) Fékberendezés jármûvek kerekei számára

(11) 223.866 (21) P 00 01197
(54) Többfunkciós roller

(11) 223.958 (21) P 98 00886
(54) Eljárás és berendezés növényi gumók, különösen cukorrépa tisztí-

tására, elõnyösen a termõföldön

(11) 223.973 (21) P 98 01386
(54) Indazol-karboxamid-származékok, elõállításuk és a vegyületeket

tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 224.031 (21) P 98 02272
(54) Benzimidazolszármazékok és alkalmazásuk a GABAa receptor-

komplex modulátoraiként

(11) 224.036 (21) P 00 00122
(54) Nyújtott felszabadulású ionos konjugátumok

(11) 224.043 (21) P 98 00762
(54) Lezáróegység folyékony anyag szelektív kiadagolására

(11) 224.113 (21) P 01 04435
(54) Kombináció egy összekötõ elembõl és két profildarabból

(11) 224.147 (21) P 00 00863
(54) Lapos fénycsõ háttérvilágításhoz, valamint ilyen fénycsövet tar-

talmazó világítási rendszer és LCD-kijelzõs készülék

(11) 224.171 (21) P 99 01793
(54) Többrétegû csomagolóanyag, fõleg hajlékony csomagoláshoz

(11) 224.253 (21) P 99 01796
(54) Görgõs szerkezet tórusz futófelületû gördülõsúrlódásos variá-

torhoz

(11) 224.296 (21) P 02 02303
(54) Ionáram-érzékelõvel rendelkezõ izzítógyertya, és eljárás annak

üzemeltetésére

(11) 224.308 (21) P 99 01299
(54) Attenuált, nem immunogén poxvírusokból vagy parapoxvírusok-

ból származó multipotens parapox immunitásinducerek alkalma-
zása gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 224.310 (21) P 99 00519
(54) 1,2-Dihidrociklobutabenzolszármazékok, és az ezeket tartalmazó

gyógyászati készítmények

(11) 224.338 (21) P 98 01764
(54) Berendezés és eljárás termékek, fõleg élelmiszer-ipari termékek

átfordítására és tájolására

(11) 224.395 (21) P 03 03761
(54) Elrendezés önmûködõ hálózatbefolyásolásra, és motoros hajtás

ilyen elrendezéshez

(11) 224.505 (21) P 99 00759
(54) Tiszta hangú szubjektív audiometriai mérési eljárás iskolaérettnél

fiatalabb személyek hallásának mérésére, és a mérési eljárás kivi-
telezésére szolgáló audiométerkészülék

(11) 224.548 (21) P 94 03491
(54) Tiazolidinszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-

nyek, valamint eljárás elõállításukra

(11) 224.569 (21) P 00 01130
(54) Eljárás kaucsukporok folyamatos elõállítására, és berendezés az

eljárás kivitelezésére

(11) 224.670 (21) P 03 02684
(54) Akusztikus csatolóberendezés, és eljárás alany hallásának méré-

sére

(11) 224.749 (21) P 99 00620
(54) Eljárás üveglap gyártására, alakítóeszköz és üveglap

(11) 224.852 (21) P 99 00368
(54) Mikroprocesszoralapú számítógéprendszer, eljárás ennek mûköd-

tetésére, és az ebben alkalmazott tartalékolási rendszer

(11) 224.853 (21) P 99 00674
(54) Berendezés legalább egy tárolólemez készenlétben tartására és ki-

választására

(11) 224.893 (21) P 03 00711
(54) Dinamikus mellkasrögzítõ

(11) 224.925 (21) P 02 01269
(54) Matricával felvitt, többrétegû dekoráció, és eljárás ennek elõállí-

tására

(11) 224.927 (21) P 01 03581
(54) Eljárás és berendezés hordozófilmbõl és ezen levõ díszítõrétegbõl

álló fólia, különösen dombornyomó fólia vágásához

(11) 224.985 (21) P 00 01510
(54) Lipofil inert gázt tartalmazó gyógyászati készítmény

(11) 225.041 (21) P 98 01880
(54) Új kriptoficinek, alkalmazásuk, és az ezeket tartalmazó gyógy-

szerkészítmények

(11) 225.059 (21) P 99 00764
(54) Tömlõ klímaberendezésekhez

(11) 225.081 (21) P 03 00162
(54) Egyén tudományos azonosítására szolgáló hordozható beren-

dezés

(11) 225.206 (21) P 02 00159
(54) Szállítókocsi, különösen bevásárlókocsi

(11) 225.258 (21) P 03 00918
(54) Eljárás repedezett útburkolat javítására, valamint az eljárással lét-

rehozott útpályaszerkezet

(11) 225.358 (21) P 02 00889
(54) Kapcsolóberendezés vontatójármû, különösen traktor és utánfutó

között
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(11) 225.377 (21) P 01 02459
(54) Szubsztituált szulfonil-ciánamidok, alkalmazásuk, és az azokat

tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 225.438 (21) P 03 02421
(54) Eljárás színszétválasztásra, valamint számítógépprogram az eljá-

rás lépéseinek végrehajtására

(11) 225.498 (21) P 93 03113
(54) 1,2-Ditiol-3-tion-származékok, azokat tartalmazó gyógyszerké-

szítmények, és eljárás a hatóanyag és a készítmények elõállítására

(11) 225.499 (21) P 96 02458
(54) 3,5-Diszubsztituált és 3,4,5-triszubsztituált 2-izoxazolinok és -izo-

xazolok, eljárás elõállításukra, és az ezeket tartalmazó gyógyszer-
készítmények

(11) 225.746 (21) P 04 00709
(54) Univerzális készülék furatok kijelölésére bútorokhoz

A rovat 140 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése lemondás miatt MH4A

(11) 217.306 (21) P 95 02924
(54) Takarmányadalék-kompozíció

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A

(11) 217.240 (21) P 96 00375
(54) Sütõipari termék sütés elõtti végleges tésztája, szerves kötésben

lévõ ásványi anyaggal dúsítva

(11) 224.598 (21) P 02 01060
(54) Fõzõedény és eljárás fõzõedény gyártására

(21) P 03 00249
(54) Eljárás italként közvetlenül fogyasztható sörpárlat elõállításához

(21) P 04 00879
(54) Eljárás kerámia öntõszerszámhéj elõállítására

(21) P 05 00052
(54) Áramütésmentes hajszárító

(21) P 99 00497
(54) Szelepcsatlakozó

(21) P 04 02056
(54) Szelepcsatlakozó

A rovat 7 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás GB9A

(11) 199.426 (21) 3010/88
(73) MERIAL LIMITED, Duluth (US)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 210.775 (21) P 93 00718
(73) INKE, S.A., Castellbisbal (Barcelona) (ES)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 212.484 (21) P 93 01061
(73) Zwiesel Kristallglas AG, Zwiesel (DE)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(11) 213.680 (21) P 93 00394
(73) INKE, S.A., Castellbisbal (Barcelona) (ES);

Quimica Sintetica SA., Madrid (ES)
(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 213.681 (21) P 93 00395
(73) INKE, S.A., Castellbisbal (Barcelona) (ES);

Quimica Sintetica SA., Madrid (ES)
(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 214.524 (21) P 92 02977
(73) AREVA NP, Courbevoie (FR)
(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 217.412 (21) P 93 02336
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(11) 219.650 (21) P 93 02746
(73) Adventus Intellectual Property Inc., Mississauga, Ontario (CA)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 220.023 (21) P 93 02319
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 221.342 (21) P 98 02662
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd., Tokyo (JP)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 221.949 (21) P 98 00240
(73) Obrist Closures Switzerland GmbH, Reinach (CH)

(11) 222.058 (21) P 99 04688
(73) “Troges„ Gesellschaft für Trocknungs- und Wärmetechnik

m.b.H., Wien (AT)
(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 222.110 (21) P 95 00418
(73) INKE, S.A., Castellbisbal (Barcelona) (ES)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 222.441 (21) P 96 02966
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 222.912 (21) P 96 00661
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 225.881 (21) P 00 00016
(73) “Troges„ Gesellschaft für Trocknungs- und Wärmetechnik

m.b.H., Wien (AT)
(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 00 00340
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 00 00396
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 00 02118
(73) Laboratoires Serono SA, Coinsins, Vaud (CH)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 00 02561
(73) Medveritas Intellectual Property Holding S.A. 90%,

Panama (PA);
Fülöp Levente 10%, Vonyarcvashegy (HU)

(74) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(21) P 01 00507
(73) Laboratoires Serono SA, Coinsins, Vaud (CH)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 01 01155
(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi,

Osaka (JP)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 01 03106
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 01 03159
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 01 03422
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 01 03462
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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(21) P 01 03676
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 01 03959
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 01 03969
(73) INKE, S.A., Castellbisbal (Barcelona) (ES)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 01 04049
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 01 04269
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 01 04327
(73) Kirin-Amgen Inc., Thousand Oaks, California (US)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(21) P 01 04456
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 01 04902
(73) Prysmian Cavi e Sistemi Energia SrL, Milánó (IT)
(74) Kovács Kinga, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(21) P 01 05029
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 01 05367
(73) Daiichi Sankyo Company, Limited, Tokyo (JP);

Mitsubishi-Kagaku Foods Corporation, Tokyo (JP)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 02 00948
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 02 01393
(73) Air Products and Chemicals, Inc., Allentown,

Pennsylvania (US)
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvívõi Iroda,

Budapest

(21) P 02 01850
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 02 02757
(73) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 02 02777
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 02 03119
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 02 03120
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 02 03351
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 02 03420
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 02 03678
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 02 04121
(73) J&D Beheer B.V., 1505 HE Zaandam (NL)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 02 04324
(73) Laboratoires Serono SA, Coinsins, Vaud (CH)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 02 04544
(73) Duke University, Durham (US);

Mountain View Pharmaceuticals, Inc., Menlo Park,
Kalifornia (US)

(74) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(21) P 03 00268
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 03 00653
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 03 00657
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 03 01233
(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi,

Osaka (JP)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 03 02208
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 03 03260
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 03 03628
(73) Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma (IT)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 03 03679
(73) Prysmian Cavi e Sistemi Energia SrL, Milánó (IT)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 03 03708
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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(21) P 03 03955
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 03 03981
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 03 04075
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 04 00005
(73) Laboratoires Serono SA, Coinsins, Vaud (CH)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 04 00165
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 04 00566
(73) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)
(74) dr. Jalsovszky Györgyné és dr. Miskolczi Mária, Budapest

(21) P 04 01134
(73) Szilvássy Mihály 62,5%, Ercsi (HU);

Németh Miklós 37,5%, Budapest (HU)
(74) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(21) P 04 01365
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 04 01489
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 04 01951
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 04 01958
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 04 02025
(73) TOYAMA CHEMICAL Co. Ltd., Tokyo (JP)
(74) Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 04 02180
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 05 00887
(73) Kovács Károly egyéni vállalkozó, Apátistvánfalva (HU)

(21) P 98 02298
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 99 00509
(73) Laboratoires Serono SA, Coinsins, Vaud (CH)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

A rovat 74 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás FH9A

(21) P 00 04298
(71) Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden (DE)
(74) dr. Láng Tivadarné, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 00 04974
(71) BIO-DROG BERTA Kft., Kalocsa (HU)
(74) Nagy László, Budapest

(21) P 01 05316
(71) HYD Kutató-Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(74) dr. Palágyi Tivadar, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

A rovat 3 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése FH9A

(21) P 01 05245
(73) Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai

Ügynökség, Budapest (HU)
(74) Kmethy Boglárka, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(21) P 00 04298
(73) Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden (DE)
(74) Beliczay László, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(21) P 03 03404
(71) Kojics Angelina, Budapest (HU); Kojics Adrien,

Budapest (HU)
(74) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(21) P 99 03999
(71) Lukács András, Zalaegerszeg (HU)
(74) dr. Szûcs Vince, Dr. Szûcs Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

A rovat 4 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás HC9A

(11) 213.496 (21) 3221/90
(54) Tûzoltó habtöltet tûzoltó készülékek számára
(73) Allianz Hungária Biztosító Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság 10%, Budapest (HU);
Szõcs István 90%, Budapest (HU)

(11) 222.827 (21) P 00 02621
(54) Eljárás és berendezés szilárd anyagok melegítésére vagy hûtésére
(73) Evergreen Energy Inc., Denver, Colorado (US)

(11) 223.757 (21) P 00 00815
(54) Eljárás és berendezés hõátadásra
(73) Evergreen Energy Inc., Denver, Colorado (US)

(11) 224.249 (21) P 00 02762
(54) Eljárás és berendezés szilárd anyag, fõleg szén nemesítésére
(73) Evergreen Energy Inc., Denver, Colorado (US)
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(11) 224.760 (21) P 01 00137
(54) Eljárás termikusan dúsított széntartalmú anyag stabilizálására
(73) Evergreen Energy Inc., Denver, Colorado (US)

(21) P 00 00827
(54) Eljárás és berendezés szilárd anyag tartályban történõ kezelésére
(73) Evergreen Energy Inc., Denver; Colorado (US)

(21) P 00 02561
(54) Adalékkompozíció zsírban oldódó vitaminok vizes stabilizálásá-

ra, az így elõállított készítmények, valamint azok alkalmazható-
sága különbözõ területeken

(73) Medveritas Intellectual Property Holding S.A. 90%,
Panama (PA);
Fülöp Levente 10%, Vonyarcvashegy (HU)

(21) P 01 02934
(54) Oxigén eltávolítása fém-oxidokból és szilárd oldatokból, olvasz-

tott sóban végzett elektrolízissel
(73) CAMBRIDGE ENTERPRISE LIMITED, Cambridge,

Cambridgeshire (GB)

(21) P 01 03308
(54) Eszköz aktív, gördülõ járáshoz
(73) Masai Marketing & Trading AG, Romanshorn (CH)

(21) P 02 00948
(54) Eljárás L-foszfinotricin elõállítására aszpartáttal való enzimati-

kus transzaminálással
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)

(21) P 02 03872
(54) Helyettesített 4-(fenil-N-alkil)-piperazin és piperidinszármazé-

kok, alkalmazásuk dopamin neurotranszmissziós modulátorként
és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(73) NeuroSearch Sweden AB, Göteborg (SE)

(21) P 02 03874
(54) Helyettesített 4-(fenil-N-alkil)piperazin és piperidinszármazékok

és alkalmazásuk dopamin neurotranszmissziós modulátorként és
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(73) NeuroSearch Sweden AB, Göteborg (SE)

(21) P 03 00539
(54) Új emulzió elõkoncentrátum formájú gyógyszerkészítmény
(73) NicOx S.A., Sophia Antipolis-Valbonne (FR)

(21) P 99 02069
(54) Eljárás 3-amino-1,2,4-benzotriazin-1,4-dioxid elõállítására
(73) SANOFI-AVENTIS, Párizs (FR)

(21) P 05 00689
(54) Új dopamin neurotranszmissziós modulátorok
(73) NeuroSearch Sweden AB, Göteborg (SE)

A rovat 15 db közlést tartalmaz.

P521

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/12

Vegyes szabadalmi közlemények



 



(21) E 06 803587
(96) EP 20060803587 2006.09.14.
(97) EP 1828221 A1 2007.06.28.
(71) Sicor Inc., Irvine, California (US)
(72) Mendez, Juana Araceli, Coyoacan (MX);

De La Mora, Marco A., Capultitlan (MX);
Guillen, Alejandro, Xonacatlan (MX);
Herrera, Hugo, Ampliacion Izcalli Encatepec (MX)

(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(54) Tiszta rocuronium-bromid
(51) C07J 43/00 (2006.01)

A61K 31/58 (2006.01)

A61P 21/02 (2006.01)

(30) 20060784746P 2006.03.21. US
20060776322P 2006.02.23. US
20050752671P 2005.12.19. US
20050752435P 2005.12.20. US

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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(11) E002136
(21) E 03 010360
(96) EP 20030010360 2003.05.08.
(97) EP 1361084 A1 2003.11.12.

EP 1361084 B1 2007.08.15.
(73) Sistemi Sospensioni S.p.A., Corbetta (Milano) (IT)
(72) Gerrard, Miles Barnaby
(74) dr. Markó József, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(54) Szerelvény gépjármûkerék tengelycsonkjának a kerékfelfüg-

gesztés szerkezeti eleméhez történõ csatlakoztatására
(51) B60G 7/00 (2006.01)

B60B 35/02 (2006.01)

B62D 17/00 (2006.01)

B60B 37/00 (2006.01)
(30) 2002TO00397 2002.05.10. IT

(11) E002043
(21) E 03 744705
(96) EP 20030744705 2003.03.21.
(97) EP 1490284 A1 2003.10.02.

EP 1490284 B1 2007.05.23.
(73) Inventio AG, Hergiswil (CH)
(72) Deplazes, Romeo;

Augst, Philipp
(74) Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(54) Felügyelõ rendszer felvonó aknájához
(51) B66B 13/12 (2006.01)

B66B 13/22 (2006.01)
(30) 20020405242 2002.03.27. EP

(11) E002101
(21) E 03 251014
(96) EP 20030251014 2003.02.19.
(97) EP 1348909 A1 2003.10.01.

EP 1348909 B1 2007.03.28.
(73) (72) Lei, Hou Chong, Hong Kong (CN)
(74) Kovács Ivánné, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(54) Kézi öngyújtó
(51) F23Q 2/16 (2006.01)
(30) 0204233 2002.02.22. GB

(11) E002048
(21) E 03 808298
(96) EP 20030808298 2003.12.16.
(97) EP 1572486 A1 2004.07.01.

EP 1572486 B1 2007.04.18.
(73) Universita’ Di Pisa, Pisa (IT);

Piaggio & C. S.P.A., Pontedera (Pisa) (IT)
(72) Vitale, Emilio;

Frendo, Francesco;
Arnone, Luigi;
Marcacci, Maurizio;
Riggio, Giovanni

(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(54) Hibrid hajtóegység gépjármûhöz, különösen robogóhoz
(51) B60K 6/04 (2006.01)
(30) 2002TO01088 2002.12.16. IT

(11) E002080
(21) E 04 722480
(96) EP 20040722480 2004.03.22.
(97) EP 1627198 A1 2004.10.21.

EP 1627198 B1 2007.02.21.
(73) Norsk Hydro ASA, Oslo (NO)
(72) Bruun, Tor;

Werswick, Björnar
(74) Farkas Tamás, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(54) Eljárás és berendezés két áramló közeg sokcsatornás monolit

rendszerben elrendezett csatornákba, illetve csatornákból
történõ szétosztására, illetve elvezetésére, továbbá alkalmazá-
suk

(51) F28D 21/00 (2006.01)

F28F 7/02 (2006.01)

F28F 9/02 (2006.01)

F28F 21/04 (2006.01)

F28F 27/02 (2006.01)
(30) 20030001710 2003.04.11. NO

(11) E002123
(21) E 04 715311
(96) EP 20040715311 2004.02.27.
(97) EP 1611061 A1 2004.10.14.

EP 1611061 B1 2007.06.20.
(73) Thermoselect Aktiengesellschaft, Vaduz (LI)
(72) Kiss, Günther H.
(74) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest
(54) Berendezés és eljárás folyékony vas- és ásványianyag-olvadék

öntésére és csapolására
(51) C03B 5/26 (2006.01)

C03B 5/28 (2006.01)

C21B 7/12 (2006.01)

F27B 3/10 (2006.01)

F27D 3/15 (2006.01)
(30) 20031015007 2003.04.02. DE

(11) E002081
(21) E 03 255115
(96) EP 20030255115 2003.08.18.
(97) EP 1389648 A1 2004.02.18.

EP 1389648 B1 2007.01.24.
(73) Permaban Limited, Devon (GB)
(72) Arnold, Rodney Malcolm;

Eve, Patrick Roland
(74) dr. Harangozó Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(54) Beton pályalemez
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(51) E01C 11/14 (2006.01)
(30) 20020019121 2002.08.16. GB

20020019087 2002.08.16. GB

(11) E002131
(21) E 03 756475
(96) EP 20030756475 2003.10.02.
(97) EP 1587860 A1 2004.08.05.

EP 1587860 B1 2006.12.20.
(73) Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn

Stiftung & Co. KG, Ober-Ramstadt (DE)
(72) Jager, Jürgen;

Wagner, Frank;
Schmitt, Günter;
Treiber, Christian

(74) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(54) Habosított szigetelõanyag
(51) C08J 9/00 (2006.01)

C08J 3/20 (2006.01)

C08J 9/232 (2006.01)
(30) 20030000056 2003.01.20. TR

20032007608U 2003.05.15. DE

(11) E002064
(21) E 03 714685
(96) EP 20030714685 2003.03.06.
(97) EP 1576078 A1 2003.09.18.

EP 1576078 B1 2007.04.25.
(73) Dracowo Forschungs- und Enwicklungs GmbH, Wolfen (DE)
(72) Adler, Bernhard
(74) Kis-Kovács Annemarie, DANUBIA Szabadalmi és Jogi

Iroda Kft., Budapest
(54) Eljárás biometanol dízel folyamatos elõállítására
(51) C11C 3/10 (2006.01)

C10L 1/02 (2006.01)
(30) 20021010432 2002.03.09. DE

(11) E002100
(21) E 03 751125
(96) EP 20030751125 2003.10.16.
(97) EP 1552143 A1 2005.07.13.

EP 1552143 B1 2007.04.18.
(73) (72) Battisti, Lorenzo, Trento (IT)
(74) Farkas Tamás, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(54) Jégmentesítõ rendszer szélturbinákhoz
(51) F03D 11/00 (2006.01)
(30) 2002TO00908 2002.10.17. IT

(11) E002016
(21) E 04 791552
(96) EP 20040791552 2004.10.15.
(97) EP 1680418 A1 2005.04.28.

EP 1680418 B1 2007.05.09.
(73) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(72) Dargazanli, Gihad;

Estenne-Bouhtou, Genevieve;
Medaisko, Florence;
Renones, Maria-Carmen

(74) Baranyi Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft,
Budapest

(54) N-[heteroaril-(piperidin-2-il)-metil]-benzamid-származékok,
eljárás elõállításukra és gyógyászati alkalmazásuk

(51) C07D 417/06 (2006.01)
(30) 20030012142 2003.10.17. FR

(11) E002061
(21) E 04 763106
(96) EP 20040763106 2004.07.06.
(97) EP 1644014 A1 2005.01.20.

EP 1644014 B1 2007.05.02.
(73) Indena S.p.A., Milano (IT)
(72) Bombardelli, Ezio
(74) dr. Gyõrffy Béla, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(54) Vazoaktív vegyületek kombinációi és alkalmazásuk szexuális

mûködési zavarok kezelésére
(51) A61K 36/53 (2006.01)

A61K 36/23 (2006.01)

A61K 36/77 (2006.01)

A61P 15/00 (2006.01)

A61K 36/39 (2006.01)
(30) 2003MI01428 2003.07.11. IT

(11) E002158
(21) E 05 021579
(96) EP 20050021579 2005.10.01.
(97) EP 1669664 A2 2006.06.14.

EP 1669664 B1 2007.07.11.
(73) Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG, Mülheim/Ruhr (DE)
(72) Ernst, Peter;

Ochsenschläger, Robert
(74) Weichinger András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(54) Világítóberendezés
(51) F21S 8/00 (2006.01)

F21S 8/06 (2006.01)

F21V 3/04 (2006.01)

F21W 131/40 (2006.01)

F21Y 103/00 (2006.01)

G09F 13/04 (2006.01)
(30) 200410059786 2004.12.10. DE

(11) E002173
(21) E 05 729705
(96) EP 20050729705 2005.03.29.
(97) EP 1732916 A1 2005.10.13.

EP 1732916 B1 2007.07.18.
(73) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)
(72) Abedi, Vahak
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(54) Eljárás alkoxi-karbonil-metoxi-ciklopentán vegyületek elõál-

lítására
(51) C07D 317/44 (2006.01)
(30) 20040000873 2004.03.31. SE

(11) E002122
(21) E 04 030003
(96) EP 20040030003 2004.12.17.
(97) EP 1672145 A1 2006.06.12.

EP 1672145 B1 2007.01.03.
(73) (72) Morasch, Ludwig, Monte Carlo (MC)
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EP 1569634 B1 2007.05.16.
(73) Fournier Laboratories Ireland Limited, Co. Cork (IE)
(72) Junien, Jean-Louis;

Edgar, Alan;
Chaput, Evelyne

(74) dr. Gyõrffy Béla, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(54) PPARalfa agonista és metformin alkalmazása elhízottság ke-
zelésére

(51) A61K 31/192 (2006.01)

A61K 31/155 (2006.01)

A61K 31/195 (2006.01)

A61K 31/216 (2006.01)

A61P 3/00 (2006.01)
(30) 20020292940 2002.11.28. EP

(11) E002054
(21) E 03 023011
(96) EP 20030023011 2003.10.11.
(97) EP 1431057 A1 2004.06.23.

EP 1431057 B1 2007.05.30.
(73) Volkswagen Aktiengesellschaft, Wolfsburg (DE)
(72) Schittek, Bernhard;

Schütz, Joachim;
Schniete, Horst

(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(54) Eljárás jelölés bevitelére üvegbe
(51) B41M 5/26 (2006.01)

C03C 23/00 (2006.01)
(30) 20021059006 2002.12.16. DE

(11) E002096
(21) E 03 714799
(96) EP 20030714799 2003.03.11.
(97) EP 1488181 A1 2003.10.02.

EP 1488181 B1 2007.07.11.
(73) LOI Thermoprocess GmbH, Essen (DE)
(72) Becker, Horst;

Kühn, Friedhelm
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest
(54) Berendezés munkadarabok hõkezelésére
(51) F27B 9/16 (2006.01)

C21D 9/00 (2006.01)

(11) E002125
(21) E 05 026187
(96) EP 20050026187 2005.12.01.
(97) EP 1671686 A1 2006.06.21.

EP 1671686 B1 2007.06.06.
(73) Mack Rides GmbH & Co. KG, Waldkirch (DE)
(72) Burger, Günter;

Sornik, Frank;
Köbele, Thorsten;
Gessner, Jens

(74) Kis-Kovács Annemarie, DANUBIA Szabadalmi és Jogi
Iroda Kft., Budapest

(54) Szórakoztató vízijármû-létesítmény
(51) A63G 3/00 (2006.01)
(30) 200410062315 2004.12.20. DE

(11) E002124
(21) E 05 009555
(96) EP 20050009555 2005.04.30.
(97) EP 1600424 A1 2005.11.30.

EP 1600424 B1 2007.05.16.
(73) Lanxess Deutschland GmbH, Leverkusen (DE)
(72) Wurth, Bernd;

Lehmann, Bernd;
Novak, Klaus-Dieter;
dr. Hendrik, Kathrein;
Schlegel, Andreas
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(74) Ravadits Imre, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(54) Habok káros anyagok és/vagy nehézfémek eltávolítására fluid
közegekbõl

(51) C02F 1/28 (2006.01)

B01J 20/06 (2006.01)

B01J 20/32 (2006.01)
(30) 200410022766 2004.05.05. DE

(11) E002085
(21) E 04 740962
(96) EP 20040740962 2004.07.12.
(97) EP 1644641 A1 2005.01.20.

EP 1644641 B1 2007.05.23.
(73) GKN Sinter Metals Holding GmbH, Radevormwald (DE)
(72) Bachmann, Josef;

Schwarze, Rolf
(74) dr. Markó József, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(54) Szivattyú, fõleg belsõ égésû motorokhoz való olajszivattyú
(51) F04C 2/10 (2006.01)

F04C 15/00 (2006.01)
(30) 20031031979 2003.07.14. DE

(11) E002139
(21) E 04 761047
(96) EP 20040761047 2004.09.28.
(97) EP 1668221 A1 2005.04.07.

EP 1668221 B1 2007.05.30.
(73) Alwag Tunnelausbau Gesellschaft m.b.H., Pasching (AT)
(72) Mocivnik, Josef;

Egger-Mocivnik, René

(74) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(54) Eljárás és berendezés furatok talajba vagy közetbe való fúrá-
sára

(51) E21B 7/20 (2006.01)
(30) 20030001559 2003.10.01. AT

(11) E002142
(21) E 04 701918
(96) EP 20040701918 2004.01.14.
(97) EP 1587584 A1 2004.07.29.

EP 1587584 B1 2007.05.23.
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH,

Ingelheim am Rhein (DE)
(72) Riedel, Axel;

Sendra, José-Maria;
Leiter, Josef M.E.;
Kauschke, Stefan;
Mark, Michael

(74) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(54) Gyógyászati kombináció kardiovaszkuláris, kardiopulmoná-
lis, pulmonális vagy renális betegségek megelõzésére, vagy
kezelésére

(51) A61P 9/10 (2006.01)

A61K 31/366 (2006.01)

A61K 31/41 (2006.01)
(30) 20031001372 2003.01.16. DE

20031035027 2003.07.31. DE

A rovat 157 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(11) E.000.214 (21) E03757026
(73) NICE S.p.A., Rustigne’ di Oderzo, Treviso (IT)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(11) E.000.561 (21) E03757000
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) E.000.888 (21) E03740461
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

A rovat 3 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(21) E03757026
(73) NICE S.p.A., Rustigne’ di Oderzo, Treviso (IT)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(21) E03757000
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) E03740461
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

A rovat 3 db közlést tartalmaz.

Helyreigazítás

(11) E001426 (21) E04706638 (13) T9
(54) Peszticid tulajdonságokkal rendelkezõ, 4”- vagy 4’ -helyzetben

szubsztituált avermektin- és avermektin-monoszacharid-szárma-
zékok

A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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(21) S 07 00006 (22) 2007.10.31.
(71) Chiron Corporation, Emeryville, California (US)
(95) MF59 adjuváns influenza felületi antigénekkel

Termék típusa: Gyógyszer
(68) HU 212924
(54) Szubmikronális olajcsepp-emulziót tartalmazó adjuváns készít-

mény
(92) EU/1/07/385/001 2007.05.02

Engedélyezett termék neve: MF59 adjuváns influenza felületi an-
tigénekkel/FOCETRIA
EU/1/07/385/004 2007.05.02
Engedélyezett termék neve: MF59 adjuváns influenza felületi an-
tigénekkel/FOCETRIA
EU/1/07/385/002 2007.05.02
Engedélyezett termék neve: MF59 adjuváns influenza felületi an-
tigénekkel/FOCETRIA
EU/1/07/385/003 2007.05.02
Engedélyezett termék neve: MF59 adjuváns influenza felületi an-
tigénekkel/FOCETRIA

(74) Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(21) S 07 00007 (22) 2007.11.20.
(71) Bayer Corporation, Pittsburgh, Pennsylvania (US)
(95) Szorafenib és sói (Nexavar)

Termék típusa: Gyógyszer
(68) HU 225780
(54) Omega-karboxi-aril-csoporttal helyettesített difenil-karbamidok,

mint raf-kináz-inhibitorok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészít-
mények

(92) EU/1/06/342/001 2006.07.19
Engedélyezett termék neve: SZORAFENIB/NEXAVAR

(74) dr. Török Ferenc, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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(11) S000053
(21) S 04 00030 (22) 2004.10.12.
(73) Amgen Inc., Thousand Oaks, Kalifornia (US)
(95) Anakinra

Termék típusa: Gyógyszer
(68) HU 222810
(54) Interleukin-1-inhibitorok, ezeket kódoló DNS-szekvenciák, a

szekvenciákat tartalmazó rekombináns DNS-vektorok, a vektort
tartalmazó gazdasejtek és rekombináns GT-10-il-1i-2A
DNS-molekula

(92) EU/1/02/203/001-002-003-004 2002.03.08
Engedélyezett termék neve: Anakinra (Kineret)

(24) 2009.05.25
(94) 2014.05.25
(74) dr. Svingor Ádám, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(11) S000052
(21) S 06 00009 (22) 2006.08.28.
(73) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(95) Rimonabant

Termék típusa: Gyógyszer
(68) HU 218277
(54) Szubsztituált N-piperidino-3-pirazol-karboxamid, eljárás elõállí-

tására és e vegyületet tartalmazó gyógyászati készítmény
(92) EU/1/06/344/001-009 2006.06.19

Engedélyezett termék neve: Rimonabant/ACOMPLIA

(24) 2014.12.02

(94) 2019.12.02
(74) Baranyi Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(11) S000051
(21) S 06 00011 (22) 2006.09.27.
(73) Pfizer Inc., New York, New York (US)

(95) Eletriptan és gyógyászatilag elfogadható sói
Termék típusa: Gyógyszer

(68) HU 225055

(54) Indolszármazékok, intermedierjeik, eljárás elõállításukra és a ve-
gyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(92) OGYI-T 8249/01-03 2001.12.10
Engedélyezett termék neve: Eletriptan/Relpax
OGYI-T 8250/01-03 2001.12.10
Engedélyezett termék neve: Eletriptan/Relpax

(93) CH 55218 01, 55218 02 2000.12.14

(24) 2011.10.08

(94) 2015.12.14
(74) Olchváry Gézáné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(21) U 07 00191 (22) 2007.10.31.
(71) Kormos Bálint, Eger, 3300 Kölcsey F. tér 3. (HU)
(54) Elemekbõl felépített, variálható formájú szerkezet, különösen

ülõ- és fekvõbútorként történõ alkalmazásra
(74) Szabóné Kiss Sára, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen

(21) U 07 00175 (22) 2007.10.15.
(71) Takács Sándor, Hatvan, 3000 Jókai út 78. (HU);

Kulcsár András, Gyöngyös, 3200 Zöldhíd u. 7. (HU);
Lengyel Antal, Tata, 2890 Május 1. út 53/b (HU)

(54) Csomagolástechnikai elrendezés
(74) dr. Váczy Kristóf szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 07 00182 (22) 2007.10.24.
(71) Szûcs Imre, Zalaapáti, 8741 Deák F. u. 80. (HU)
(54) Önjáró pelletálógép
(74) Szûcs Péter, Zalaapáti

(21) U 07 00174 (22) 2007.10.15.
(71) Zakariás István, Pilisborosjenõ, 2097 Napos tér 19. (HU)
(54) Többcélú ülõalkalmatosság
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN
ÉS SZÁLLÍTÁS

(21) U 07 00193 (22) 2007.11.06.
(71) Blahó Miklós, Budapest, 1033 Zab u. 5. (HU)
(54) Alvás-riasztó készülék

(21) U 07 00184 (22) 2007.10.25.
(71) Duropack-Starpack Kft., Füzesabony, 3390 Duropack u. 1. (HU)
(54) Hullámpapírlemezbõl készített, papírhenger erõsítésû tároló

és szállító egység
(74) Szilágyi Ildikó, VTPatent Iperjogvédelmi és Innovációs

Iroda Kft., Budapest

(21) U 07 00179 (22) 2007.10.16.
(71) GRADEX Mérnöki és Szolgáltató Kft., Budapest, 1034

Bécsi út 120. (HU)
(54) Vasúti töltés rézsûjén kialakított járópadka
(66) U0700141 2007.08.16. HU
(74) Kacsuk Zsófia, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(21) U 07 00180 (22) 2007.10.17.
(71) GeloTec a.s., Praha 9, Treboradice, 196 00 Babiccina 213/3 (CZ)
(54) Matracok teherhordó területe
(30) PUV 2007-18806 2007.05.16. CZ
(74) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(21) U 07 00183 (22) 2007.10.24.
(71) Grubánovits Tamás, Sümeg, 8330 Lukonich u. 12. (HU)
(54) Findo-1 tûzifahasító és darabológép
(74) Szûcs Péter, Zalaapáti

(21) U 07 00189 (22) 2006.03.03.
(71) Hoffmann Gábor, Tiszakécske, 6060 Körösi u. 11. (HU)
(54) Elektromos elakadásjelzõ eszköz
(74) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 07 00192 (22) 2007.11.05.
(71) Jónai Péter, Pócsmegyer, 2017 Harkály u. hrsz. 2252/2. (HU)
(54) Világító folyadékos csapszerkezet, a kilépõ folyadék kivilágí-

tására
(74) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(21) U 07 00177 (22) 2007.10.16.
(71) Makkai István, Mályi, 3434 Széchenyi út 57. (HU)
(54) Elektromos érintkezõkkel kombinált kulcsos kapcsoló alkal-

mazása elektromos fazekas korongozógépekhez

(21) U 07 00178 (22) 2007.10.16.
(71) Makkai István, Mályi, 3434 Széchenyi út 57. (HU)
(54) Fékezhetõ görgõ alkalmazása elektromos fazekas korongozó-

gépekhez

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(21) U 07 00188 (22) 2007.10.30.
(71) Kovács Zoltán, Törökbálint, 2045 Baross u. 48. (HU)
(54) Hidegburkolatok fektetésénél hézagtisztító, fugakereszt-

kiemelõ kéziszerszám

(21) U 07 00187 (22) 2007.10.29.
(71) Romhányi Mihály, Veresegyháza, 2112 Újiskola u. 23. (HU)
(54) Dönthetõ zajárnyékoló panel

(21) U 07 00181 (22) 2007.10.19.
(71) Vári Éva 40%, Budapest, 1162 Vadruca u. 20. (HU);

Kunsági Márk 20%, Budapest, 1162 Vadruca u. 20. (HU);
Kunsági Dalma 20%, Budapest, 1162 Vadruca u. 20. (HU);
Kunságiné Barabásy Tímea 20%, Budapest, 1162 Vadruca u. 20.
(HU)

(54) Eszköz lépcsõk akadálymentesítéséhez
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
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F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(21) U 07 00195 (22) 2007.11.12.
(71) Brinkus Katalin, Budapest, 1061 Paulai Ede u. 56. (HU)
(54) Világító takaróeszköz térhatároló felületek borítására
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 07 00173 (22) 2007.10.11.
(71) NA STÚDIÓ Kft., Székesfehérvár, 8000 Olaj u. 3/b (HU)
(54) Hõvisszanyerõ-berendezés hõtartalommal bíró

szürkeszennyvíz hõenergiájának visszanyerésére
(74) Kacsuk Zsófia, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(21) U 07 00194 (22) 2005.05.26.
(71) dr. Nagy Gyula, Budapest, 1192 Zalaegerszeg u. 30. fsz. 6. (HU)
(54) Kipufogódobvég-toldalék

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(21) U 07 00186 (22) 2007.10.26.
(71) Hetey Tamás Miklós, Nyírpazony, 4531 Rákóczi út 24. (HU)
(54) Mozgóképes mobil megjelenítés reklám céljára

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(21) U 07 00196 (22) 2007.11.14.
(71) Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Steeg, 4822 Au 62 (AT)
(54) Szénkefe csatlakozókábellel
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) U 07 00176 (22) 2007.10.16.
(71) Makkai István, Mályi, 3434 Széchenyi út 57. (HU)
(54) Kapcsolós csatlakozó dugóról elektromos fazekas korongozó-

gépekhez

A rovat 22 db közlést tartalmaz.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A61F 13/15 (2006.01)
A61F 15/00 (2006.01)

(11) 003321 2007.11.06.
(21) U 04 00112 (22) 2004.04.23.
(73) M-real Oyj, Espoo (FI)
(72) Riihiluoma, Kirsi, Tampere (FI)
(54) Termékcsomagolás
(30) U20030172 2003.04.25. FI
(74) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(57) Termékcsomagolás édességhez és/vagy más termékekhez, például
kisebb játékokhoz, azzal jellemezve, hogy
– tetõt, falakat és alapot tartalmazó játékház alakkal rendelkezik, és
– külsõ és belsõ felületén házra utaló, példaképpen tetõt, ablakokat

vagy szobákat mutató mintázat van.

(51) A61G 7/00 (2006.01)
(11) 003356 2007.11.06.
(21) U 07 00049 (22) 2007.03.21.
(73) (72) Czirják Antal, Pécs (HU)
(54) Ágy, felülést és felállást megkönnyítõ szerkezettel
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K., Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(57) Ágy, felülést megkönnyítõ szerkezettel, amely ágynak ágylábai,
fekvõ felületet meghatározó fém fekvõkerete van, azzal jellemezve,
hogy a fekvõkeretben (1) csapágyazott billenthetõ, alaphelyzetben a
fekvõfelületbe simuló háttámlája (2) van, amelynek egy a háttámla
csapágyának (13) másik oldalára esõ, alaphelyzetben a fekvõfelület alá
kiterjedõ mûködtetõ nyúlványa (8) van; egy a fekvõkeretben (1) csapá-
gyazott, kétkarú emelõként kialakított oldalkarja (4) van, annak csapá-
gyának (14) másik oldalára esõ erõkarral (9); továbbá a mûködtetõ
nyúlvány (8) és az erõkar (9) egy azokkal csuklósan kapcsolódó, merev
összekötõ taggal (10) van összekapcsolva; az ágynak alaphelyzetében a
fekvõfelület síkjába esõ ágylap vége (3) van, amely csapágyakkal (15) a
fekvõkeretben (1) van csapágyazva, és a mûködtetõ nyúlvánnyal (8)
egy mozgató rúd (11) által van csuklósan összekapcsolva.

(51) A62C 13/00 (2006.01)
(11) 003353 2007.11.06.
(21) U 07 00081 (22) 2007.05.21.
(73) (72) Bánkuti Kázmér, Nagykovácsi (HU);

Kovács Gábor, Budapest (HU)
(54) Tûzoltó készülék
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(57) Tûzoltó készülék, amely oltóanyag fogadására szolgáló tárolóteret
körülzáró palacktestet, a palacktesthez illeszkedõ és a tárolótérrel
összeköttetésben álló átvezetõ csonkot, valamint az átvezetõ csonkhoz
közvetlenül vagy tömlõszerelvény útján csatlakoztatott oltóanyag ki-
juttató fejet tartalmaz, az oltóanyag-kijuttató fejnek az oltóanyag át-
eresztésére alkalmas, bevezetõ véggel és kivezetõ véggel rendelkezõ
áramlási csatornája van, az oltóanyag-kijuttató fej fogadófészekkel
rendelkezik, a fogadófészekben az oltóanyag fizikai jellemzõinek meg-
változtatására szolgáló, az oltóanyag részecskéivel együttmûködõ fá-
zisátalakító betét van elhelyezve, a fázisátalakító betétnek teste, va-
lamint a testben elrendezett több perdítõ járata van, a perdítõ járatok
legalább egy részének tengelye és a test alapsíkja 50–70°-os dõlés-
szöget zár be egymással, míg a test fõtengelyét, valamint a perdítõ járat
tengelyének és a test alapsíkjának döféspontját tartalmazó kapcsolósík
és a perdítõ járat tengelyének hajlásszöge 20–40° között van, azzal
jellemezve, hogy a palacktest (10) tárolóterében (11) elhelyezkedõ
oltóanyag (2) CF3CF2C(O)CF(CF3)2 kémiai képletû hatóanyagot tartal-
maz, az oltóanyag-kijuttató fej (20) áramlási csatornájának (22) kive-
zetõ vége (23) legalább két darab egymástól elkülönített kifúvató járatra
(24) van szétválasztva, a kifúvató járatok (24), belsõ véggel (24a), külsõ
véggel (24c) és a kettõ között elhelyezkedõ összekötõ üreggel (24b)
rendelkeznek, a fogadófészkek (25) legalább egy része a kifúvató jára-
tok (24) legalább egy részének belsõ vége (24a) közelében vannak
elhelyezve, továbbá az oltóanyag-kijuttató fej (20) áramlási csator-
nájának (22) a bevezetõ vég (21) és a kifúvató járatok (24) belsõ vége
(24a) közötti szakaszában rugalmas anyagból készülõ membránsze-
relvény (30) van elhelyezve, a membránszerelvénynek (30) befogó-
pereme (31), valamint a befogóperem (31) által határolt zárótagja (32)
van, a záró tagba (32) pedig a zárótag (32) átlagos vastagságát (V)
csökkentõ legalább egy barázda (33) van bemélyítve.
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B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B65B 5/00 (2006.01)
B65B 21/00 (2006.01)

(11) 003355 2007.11.06.
(21) U 07 00072 (22) 2007.05.14.
(73) M-real Oyj, Espoo (FI)
(72) Olasz Anita, Kecskemét (HU);

Kóti Miklós, Kecskemét (HU)
(54) Védõburkolat termékek csomagolására
(74) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(57) Védõburkolat fõleg világítótestek, pl. villanykörték csomagolásá-
ra, amely két hosszanti oldal (10, 11) és a hosszanti oldalakat (10, 11)
összekötõ két rövidebb oldal (12, 13) által meghatározott fõrészt tartal-
maz, a fõrészt legalább négy oldallap (1, 2, 3, 4) alkotja, melyek
mindegyike a vele szomszédos oldallaphoz hajtási él (6, 7, 8, 9) mentén
csatlakozik, azzal jellemezve, hogy a hajtási élek (6, 7, 8) legalább
egyike mentén legalább egy darab elsõ támasztóidom (14) van a fõrész
belseje felé behajtva, legalább az egyik hajtási él (6, 7, 8) két oldalán
lévõ egy-egy oldallapon (l, 2, 3, 4) keresztül vágási él (15) van bemetsz-
ve, az elsõ támasztóidom (14) pedig az oldallapoknak (1, 2, 3, 4) a
vágási él (15) mentén történõ behajtogatása során keletkezõ segéd
hajtási élek (16) útján van a védõburkolattal összeköttetésben, ezen
kívül legalább egy darab második támasztóidom (17) van behajtogatva
az elsõ támasztóidomtól (14) adott távolságra, amely második támasztó
idom (17) is legalább az egyik hajtási él (6, 7, 8) két oldalán lévõ
védõburkolaton bevágott vágási él (19) mentén történõ behajtogatása
során kialakult segéd hajtási élek (18) útján van a védõburkolathoz
csatlakoztatva.

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E04H 1/14 (2006.01)
(11) 003358 2007.11.06.
(21) U 06 00267 (22) 2006.12.05.
(73) Copthorne Trading Limited (Sovereign House, Staton Road St.

Johns, Isle of Man), Budapest (HU)
(72) Somogyi Miklós 50%, Budapest (HU);

Stverteczky Zsolt 25%, Budapest (HU);
Gerõfy András 25%, Veresegyház (HU)

(54) Elemekbõl mobilan összeszerelhetõ közcélú, nyilvános tele-
fonfülke

(74) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(57) Elemekbõl mobilan összeszerelhetõ, közcélú, nyilvános telefon-
fülke, amelynek hajlított acélprofilokból hegesztett és csavarozott szer-
kezetû alsó keretbõl, és annak betonba ágyazásával elõállított alapteste
(1), az alaptestbõl (1) kiálló összekötõ lábai (11), valamint hajlított
acélprofil oszlopokból (21), elõnyösen csavarkötéssel és hegesztéssel
egymáshoz rögzített felépítménye (2) van, az oszlopok (21) között
edzett sík üvegtáblák (22) vannak elhelyezve, amelyekre elválasztó
gumiprofilok (23) vannak rögzítve, mindegyik oszlop (21) burkolat-
lemezzel (24) van bontva, két-két oszlopból (21) és a közöttük elhe-
lyezett legalább egy üvegtáblából (22) a felépítmény (2) megfelelõ fala,
így frontfala (211), belsõ résszel (2121) rendelkezõ hátfala (212), egyik,
másik oldalfala (213, 214) van kialakítva, a hátfalra (212) pedig táv-
beszélõ készülék (4) van rögzítve, a telefonfülkének továbbá összekötõ
lábakat (31) tartalmazó, hegesztett zártszelvény merevítésû felsõ kerete
(3) van, amelyhez tetõárboc csonk (32), kábelgomba (33), valamint
tápfeszültség ellátási, világítási és távközlési hálózat csatlakozást és
elosztást tartalmazó tetõfríz doboz (34) kapcsolódik, továbbá a felsõ
kerethez (3) daruzáshoz szükséges emelõcsonkok (35) vannak rögzítve,
a felsõ keret (3) teteje pedig tetõlemezzel (36) van lefedve, azzal
jellemezve, hogy a felépítmény (2) az alaptesthez (1) és a felsõ kerethez
(3 ) oldható módon úgy van rögzítve, hogy az oszlopok (21) mind az
alsó összekötõ lábakhoz (11), mind a felsõ összekötõ lábakhoz (31)
azonos módon, elõnyösen egyenként három darab csavarral vannak
rögzítve, a hátfal (212) belsõ részén (2121) célszerûen acélprofilokból
hajlított legalább egy merevítõelem (2122) van elhelyezve, amely az
oszlopokhoz (21) oldható kötéssel, elõnyösen csavarokkal van rögzítve,
a merevítõelemhez (2122) fixen felszerelt távbeszélõ készülék (4) keze-
lési magassága pedig az általános, vagy mozgássérültek általi hasz-
nálattól függõen a hátfal (212) és belsõ része (2121) mozgatásával
állítható, emberi vandalizmus elleni védelemre rejtett kulcsnyílású kö-
tõelemei, takaró profiljai (25) vannak, egyik oldalfalán (213), vagy
másik oldalfalán (214) pedig reklámfelülettel integrált berendezése (5)
van.
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F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(51) F01C 1/344 (2006.01)
(11) 003354 2007.11.06.
(21) U 07 00079 (22) 2004.06.07.
(67) P0401133 2004.06.07. HU
(73) (72) Miklós János, Békéscsaba (HU)
(54) Belsõ égésû forgódugattyús motor

(57) Belsõ égésû forgódugattyús motor, mely áll a blokkból, elõ- és
hátlapból csavarkötéssel vannak összekapcsolva, benne helyet foglal a
forgórész csapszeggel beépített idomokkal, amely tengelyen keresztül
csapágyazással kapcsolódik elõ- vagy hátlapjába, azzal jellemezve
hogy a motorblokkjába (1) víztér (3) összefogó csavarfurat (4) felfogató
csavarfurat (13) szívónyílás (8) kipufogó nyílás (5) a gyújtógyertya (14)
oldható kötéssel van, az ovális munkatér palást (2) közepébe henger
alakú forgórész van (6) közepébe ékpálya által (25) a csõtengely (10)
oldható kötéssel kapcsolódik, a motorblokk (1) elõ- és vagy hátlapjában
(28) középen csapággyal (17) kapcsolódik, a forgórészbõl (6) kiforduló
és behajló idom (7) csapszeggel (9) kapcsolódik, az idomba (7) a
vezetõcsapok (12) oldható kötéssel vannak, a tömítõlapok (15) nyomó-
rugóval (42) kapcsolódik a részükre készített vájatba, a csõtengely (10)
kinyúló elsõ végén az adagoló (21) és gyújtó szerkezet (22) hátsó
kinyúló végén a lendítõkerék (36) oldható kötéssel van ellátva.

(51) F24J 2/00 (2006.01)
F24J 2/40 (2006.01)

(11) 003359 2007.11.06.
(21) U 06 00261 (22) 2006.11.28.
(73) (72) Kiss Tibor, Üröm (HU)
(54) Napkollektor ORC-erõmûhöz
(74) Szuhai Elemér, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(57) Napkollektor elrendezés ORC-erõmûhöz, amely elrendezés nap-
kollektorának csõrendszere keretbe foglalt üveg alatt, hõszigetelt térben
van elrendezve, azzal jellemezve, hogy edzett anyagú kétrétegû üveg-
táblája (4) van kettõsfalú keretben (2) befoglalva, amely keret (2) belsõ
és külsõ keretfala (8, 10) között légrés (9) van kialakítva.

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(51) G09F 23/00 (2006.01)
(11) 003357 2007.11.06.
(21) U 06 00283 (22) 2006.06.28.
(73) (72) Zwanzgleitner, Johann, Graz (AT);

Zwinz, Alexander, Höhenkirchen-Siegertsbrunn (DE)
(54) Párna
(30) A 785/2004 2004.05.06. AT

A 72/2005 2005.01.17. AT
GM 236/2005 2005.04.15. AT

(86) PCT/AT 05/00151 (87) WO 05/109383
(74) Kocsis Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák,

Budapest

(57) Párna, elõnyösen ülõpárna, könyökalátét, lábtartó vagy háttámla,
különösen különálló ülõpárna,

– amelynél a párna (1) és/vagy a párna (1) huzata (8) tartó-
szerkezettel (9) van ellátva,

– amelynél a tartószerkezetet (9) legalább egy átlátszó fólia (2)
képezi, amelyik a párnának (1) legalább egyik oldalán, reklám- vagy
információhordozók (3) számára, például felirattal ellátott papírlapok,
kartonlapok, szövetdarabok számára egy vagy több becsúsztató nyílást
(6) képezõen van elrendezve,

azzal jellemezve, hogy
– az átlátszó fóliaként (2) kialakított tartószerkezet (9) legalább

egy becsúsztató nyílást (6) szabadon hagyva a párna határolóélei men-
tén van elrendezve,

– a tartószerkezet (9) a párnának (1) csupán egyik oldalán van, a
tartószerkezettel ellentétes oldalon pedig nyomat (7) van,

– a tartószerkezetben (9) egy reklám- vagy információhordozó (3)
van elhelyezve,

– a reklám- vagy információhordozó (3) papírból, kartonból, mûa-
nyag fóliából vagy merevebb szövetbõl úgy van elkészítve, hogy a
párna a reklám- vagy információhordozó (3) tartószerkezetbe (9) csúsz-
tatása után magasba tartva megjelenítõként, kijelzõként használható
feliratot képez.

A rovatban meghirdetett használati mintaoltalmak száma: 8 db.
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Használati mintaoltalom megszûnése
díjfizetés hiányában MM3K

(11) 001408 (21) U 98 00128
(54) Érintkezésmentes elektronikus idõeredmény-mérõ elrendezés

sportversenyekhez

(11) 001419 (21) U 98 00059
(54) Szelepszerkezet folyadékot tartalmazó közegek, különösen

szennyvizek nyomáskülönbség segítségével történõ továbbítá-
sára

(11) 001468 (21) U 98 00077
(54) Információ- és/vagy reklámhordozó

(11) 001550 (21) U 98 00115
(54) Kültéri információs rendszer

(11) 001620 (21) U 99 00084
(54) Szerkezeti elrendezés talajcsere kialakítására

(11) 001688 (21) U 99 00081
(54) Programozható állatetetõ berendezés

(11) 001820 (21) U 99 00101
(54) Antikopuláris tekercselésû, vasmagos tárcsaarmatúrás, kommu-

tátoros villamosgép

(11) 001882 (21) U 00 00084
(54) Rokkantjármû mozgáskorlátozott személyek közlekedtetésére

(11) 002134 (21) U 01 00064
(54) Szelepes zárókupak

(11) 002143 (21) U 01 00093
(54) Erõbevezetõ fémbetét villamosipari szigetelõkhöz

(11) 002177 (21) U 01 00087
(54) Hõ és túlfeszültség elleni védelemmel ellátott villamos szigetelõ

(11) 002399 (21) U 02 00107
(54) Légi reklámeszköz

(11) 002587 (21) U 03 00103
(54) Adagolókupak

(11) 002592 (21) U 03 00090
(54) Falban vezethetõ, gáznemû közeget szállító vezetékrendszer

(11) 002611 (21) U 03 00060
(54) Kapcsolási elrendezés energiatakarékos kompakt fénycsövek és

hagyományos izzólámpák teljesítményfelvételének, illetve fény-
erejének szabályozására

(11) 002616 (21) U 03 00109
(54) Légi reklámeszköz idõben változó képek bemutatására

(11) 002773 (21) U 04 00043
(54) Sportkesztyû labdák elfogásának, megtartásának és továbbítá-

sának megkönnyítésére

(11) 002784 (21) U 04 00045
(54) Faanyagú tartószerkezet

(11) 002818 (21) U 04 00076
(54) Áthajtó mechanizmus

(11) 002819 (21) U 04 00050
(54) Szerkezeti elrendezés mozgó és/vagy állóképek megjelenítésével

közúti jármûvön

(11) 002836 (21) U 04 00068
(54) Törpe villamos motor

(11) 002885 (21) U 04 00100
(54) Védõeszköz személyek testi épségének megõrzésére

(11) 003003 (21) U 05 00092
(54) Talpfelületén vizuális információt hordozó tartály

(11) 003064 (21) U 04 00079
(54) Visszazárható fedelû dobozszerkezet, elsõsorban cigaretták

részére

(11) 003196 (21) U 06 00073
(54) Több célra használható kézi gereblye

(11) 003205 (21) U 06 00087
(54) Digitális adathordozót magába foglaló képeslap

(11) 003245 (21) U 06 00103
(54) Csúszólapok alkalmazása forgódugattyús gépek tömítésére

(11) 003263 (21) U 06 00204
(54) Hordozható elektronikus készülék megjelenítõ képernyõvel

(11) 003272 (21) U 06 00156
(54) Ülésvédõ jármûvek, fõleg személygépkocsik gyermeküléseihez

(11) 003277 (21) U 06 00279
(54) Összecsukható és kormányozható téli sporteszköz

A rovat 30 db közlést tartalmaz.

Használati mintaoltalom megszûnése
lemondás miatt MH3K

(11) 002235 (21) U 01 00136
(54) Digitális képeslap

(11) 002392 (21) U 02 00141
(54) Elemekbõl összeállított folyadéktároló, elõnyösen víztároló

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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Használati mintaoltalom újra érvénybe
helyezése NB3K

(11) 002956 (21) U 04 00120
(54) Konstrukciós információhordozó eszköz

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás PC3K

(11) 003189 (21) U 05 00194
(73) Takon Kotelotehdas Oy, Tampere (FI)
(74) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(11) 003190 (21) U 05 00180
(73) Takon Kotelotehdas Oy, Tampere (FI)
(74) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

A rovat 2 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás HH1K

(11) 002314 (21) U 00 00318
(73) NAGÉV Kft., Hajdúböszörmény (HU)
(74) Hergár Jenõ szabadalmi ügyvivõ, Budapest

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése HH2K

(11) 002314 (21) U 00 00318
(73) NAGÉV Kft., Hajdúböszörmény (HU)
(74) EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

(11) 003081 (21) U 05 00150
(73) Scroll-Info Reklámszolgáltató Kft., Soltvadkert (HU)
(74) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

A rovat 2 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás HC1K

(11) 002956 (21) U 04 00120
(54) Konstrukciós információhordozó eszköz
(73) (72) Bogár Géza, Vintornyafok (HU)

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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4. OSZTÁLY
KEFEÁRUK

(21) D 07 00082 (22) 2007.10.03.
(71) Kusztor Éva 34%, Várpalota, 8100 Bakony u. 15. I/5. (HU);

Kusztor Szilveszter 33%, Várpalota, 8100 Bakony u. 15. I/5.
(HU);
Viga Éva 33%, Várpalota, 8100 Bakony u. 15. I/5. (HU)

(54) Zenélõ, világító, illatos és írásra is alkalmas cirokseprû

8. OSZTÁLY
SZERSZÁMOK, FÉMTÖMEGCIKKEK

(21) D 07 00160 (22) 2007.10.18.
(71) Güntner Ottó, Budapest, 1182 Batthyány u. 190/b (HU);

Varga László, Kerepes, 2145 Bajcsy-Zsilinszky u. 92. (HU);
Fogarasi Tiborné, Budapest, 1092 Ferenc krt. 44. (HU);

Szabó Zoltán, Debrecen, 4033 Kengyel u. 10. (HU)
(54) Függõszigetelõhöz kialakított, mechanikai biztosítós meg-

csúszó tartószerelvény
(74) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

9. OSZTÁLY
CSOMAGOLÓESZKÖZÖK ÉS TARTÁLYOK
ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS ÁRUKEZELÉS CÉLJÁRA

(21) D 07 00166 (22) 2007.10.31.
(71) Kukucska Sándor, Kaskantyú, 6211 Hunyadi János u. 36. (HU)
(54) Palack

(21) D 07 00167 (22) 2007.10.31.
(71) Márton János, Budapest, 1183 Attila u. 27. (HU)
(54) Üvegkupak (lopásgátló üvegtiketthez)
(74) dr. Harsányi Gábor, Harsányi Ügyvédi Iroda, Budapest

11. OSZTÁLY
DÍSZTÁRGYAK

(21) D 07 00146 (22) 2007.10.16.
(71) Kocsis Lajos, Süttõ, 2543 Ligettér út 14. (HU)
(54) Térbeli alakzat (dísztárgy)

13. OSZTÁLY
ELEKTROMOS ENERGIÁT TERMELÕ,
ELOSZTÓ ÉS ÁTALAKÍTÓ BERENDEZÉSEK

(21) D 07 00161 (22) 2007.10.18.
(71) dr. Güntner Ottó, Budapest, 1182 Batthyány u. 190/b (HU);

dr. Barkóczi István, Miskolc, 3519 Kiss József u. 41/a (HU);
dr. Varga László, Kerepes, 2145 Bajcsy Zsilinszky u. 92. (HU)

(54) Magas hõmérsékletû, növelt átviteli kapacitású sodronyszer-
kezet

(74) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(21) D 07 00162 (22) 2007.10.18.
(71) Szabó Zoltán, Debrecen, 4033 Kengyel zug u. 10. (HU);

Mizsei Tibor, Debrecen, 4026 Mester u. 3-5. (HU);
Fogarasi Tiborné, Budapest, 1092 Ferenc krt. 44. (HU);
dr. Varga László, Kerepes, 2145 Bajcsy Zs. u. 92. (HU);
dr. Güntner Ottó, Budapest, 1182 Batthyány u. 190/b (HU)

(54) C-függesztõ elemmel csatlakozó rugós szerelvény rögzítésére
alkalmas kombinált feszítõ- és tartószigetelõ

(74) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(21) D 07 00163 (22) 2007.10.18.
(71) Szabó Zoltán, Debrecen, 4033 Kengyel zug u. 10. (HU);

Mizsei Tibor, Debrecen, 4026 Mester u. 3–5. (HU);
Fogarasi Tiborné, Budapest, 1092 Ferenc krt. 44. (HU);
dr. Varga László, Kerepes, 2145 Bajcsy-Zs. u. 92. (HU);
dr. Güntner Ottó, Budapest, 1182 Batthyány u. 190/b (HU)

(54) Rugós vezetõ rögzítõelemmel szerelt 24 kv-os tartószigetelõ
(74) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(21) D 07 00164 (22) 2007.10.18.
(71) Szabó Zoltán, Debrecen, 4033 Kengyel zug u. 10. (HU);

Mizsei Tibor, Debrecen, 4026 Mester u. 3–5. (HU);
Fogarasi Tiborné, Budapest, 1092 Ferenc krt. 44. (HU);
dr. Varga László, Kerepes, 2145 Bajcsy-Zs. u. 92. (HU);
dr. Güntner Ottó, Budapest, 1182 Batthyány u. 190/b (HU)

(54) Csõcsatlakozású váltotternyõs egy- és kétvillás kompozit
rúdszigetelõ vasúti felsõvezeték rögzítéséhez

(74) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

19. OSZTÁLY
ÍRÓSZEREK, IRODAI FELSZERELÉSEK,
MÛVÉSZETI ÉS OKTATÁSI KELLÉKEK

(21) D 07 00168 (22) 2007.11.08.
(71) Vizi Balázs, Budapest, 1192 Kós Károly tér 11. fsz. 2. (HU)
(54) Anamorf képek illusztrációk tükörhenger, fólia paláston tör-

ténõ megjelenítésére alkalmas képeslap

21. OSZTÁLY
JÁTÉKOK, JÁTÉKSZEREK,
SÁTRAK ÉS SPORTCIKKEK

(21) D 07 00165 (22) 2007.10.27.
(71) Mikó Tamásné, Zalaszentgót, 8790 Május 1. út 1/d (HU)
(54) Puzzle

A rovat 11 db közlést tartalmaz.
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3. OSZTÁLY
UTAZÁSI CIKKEK, TOKOK, TARTÓK, NAPERNYÕK ÉS
SZEMÉLYES TÁRGYAK, MELYEK MÁSUTT NEM
SZEREPELNEK

(21) D 07 00034 (22) 2007.03.07.
(71) (72) Stangl Sándor, Celldömölk (HU)
(74) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest
(54) Favázas napernyõ íves könyökkel
(55)

1/3. ábra
(51) 03-03

6. OSZTÁLY
BÚTORZATOK

(21) D 07 00031 (22) 2007.03.06.
(71) (72) Szendi Horváth Mária, Budapest (HU)
(54) Dublin kanapéágy
(55)

1/1. ábra
(51) 06-01

(21) D 07 00032 (22) 2007.03.06.
(71) (72) Szendi Horváth Mária, Budapest (HU)
(54) Fiona sarok
(55)

1/1. ábra
(51) 06-01

(21) D 07 00033 (22) 2007.03.06.
(71) (72) Szendi Horváth Mária, Budapest (HU)
(54) Malibu sarok
(55)

1/1. ábra
(51) 06-01

7. OSZTÁLY
HÁZTARTÁSI CIKKEK, AMELYEK
NEM TARTOZNAK MÁS OSZTÁLYOKBA

(21) D 07 00044 (22) 2007.03.26.
(71) (72) Kerényi Kinga Zsófia, Szentendre (HU)
(54) Tojás skalpoló
(55)

1/1. ábra
(51) 07-04

9. OSZTÁLY
CSOMAGOLÓESZKÖZÖK ÉS TARTÁLYOK
ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS ÁRUKEZELÉS CÉLJÁRA

(21) D 07 00028 (22) 2007.03.02.
(71) Mézes-Kert 2002 Kft., Tófalú (HU)
(72) Horváth Attiláné, Tófalú (HU)
(74) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest
(54) Csomagolóanyag élelmiszerhez
(55)

1/1. ábra 2/1. ábra
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3/1. ábra 4/1. ábra

5/1. ábra 6/1. ábra

(51) 09-03 07-01

11. OSZTÁLY
DÍSZTÁRGYAK

(21) D 07 00048 (22) 2007.03.29.
(71) (72) Santák Judit, Zalaegerszeg (HU)
(54) Fülbevaló
(55)

1/1. ábra
(51) 11-01

(21) D 07 00050 (22) 2007.03.29.
(71) (72) Santák Judit, Zalaegerszeg (HU)
(54) Jegygyûrû
(55)

1/1. ábra
(51) 11-01

12. OSZTÁLY
SZÁLLÍTÓ- ÉS EMELÕBERENDEZÉSEK

(21) D 07 00039 (22) 2007.03.12.
(71) (72) Szabó Péter, Ballószög (HU)
(54) Lapos platótetõ

(55)

1/1. ábra
(51) 12-16

19. OSZTÁLY
ÍRÓSZEREK, IRODAI FELSZERELÉSEK,
MÛVÉSZETI ÉS OKTATÁSI KELLÉKEK

(21) D 07 00029 (22) 2007.03.05.
(71) Johanna Kft., Lajosmizse (HU)
(72) Félegyházi-Megyesné Eck Johanna, Lajosmizse (HU)
(54) Címke
(55)

1/1. ábra
(51) 19-08

21. OSZTÁLY
JÁTÉKOK, JÁTÉKSZEREK, SÁTRAK ÉS SPORTCIKKEK

(21) D 06 00107 (22) 2006.04.26.
(71) Ratipur Kft., Komló (HU)
(72) Rajnai Attila 80%, Komló (HU);

Sipos Tibor 20%, Komló (HU)
(54) Hintaülõke
(55)

1/1. ábra 2/1. ábra

(51) 21-03 06-01
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25. OSZTÁLY
ÉPÜLETSZERKEZETEK, ÉPÍTÉSZETI ELEMEK

(21) D 07 00037 (22) 2007.03.08.
(71) (72) Fosztó Árpád, Budapest (HU)
(54) Térburkoló elem
(55)

1/1. ábra 2/1. ábra

3/1. ábra 4/1. ábra
(51) 25-01

(21) D 07 00035 (22) 2007.03.07.
(71) (72) Stangl Sándor, Celldömölk (HU)
(54) Favázas pavilonok
(55)

1/1. ábra 2/1. ábra

3/1. ábra 4/1. ábra

5/1. ábra 6/2. ábra

7/2. ábra 8/1. ábra

(51) 25-03

28. OSZTÁLY
GYÓGYSZERIPARI ÉS KOZMETIKAI
KÉSZÍTMÉNYEK, PIPERECIKKEK ÉS KÉSZÜLÉKEK

(21) D 06 00221 (22) 2006.11.15.
(71) Scudy Kft., Érd (HU)
(72) Zhang, Xin Qing, Fujian, Pingnan (CN)
(74) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest
(54) Eldobható, mûanyag háromkéses borotva, bõrápoló csíkkal
(55)

1/1. ábra

(51) 28-03

A rovat 14 db közlést tartalmaz.
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8. OSZTÁLY
SZERSZÁMOK, FÉMTÖMEGCIKKEK

(11) 090801 2007.08.31.

(21) D 06 00185 (22) 2006.09.26.
(73) (72) Sas Lothár Elek, Siófok (HU)
(54) Köztéri játszóeszközök rögzítõelemei
(51) 08-08

9. OSZTÁLY
CSOMAGOLÓESZKÖZÖK ÉS TARTÁLYOK
ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS ÁRUKEZELÉS CÉLJÁRA

(11) 090807 2007.08.31.

(21) D 06 00237 (22) 2006.12.01.
(73) (72) Gréczi János, Budapest (HU)
(54) PET-flakon
(51) 09-01

12. OSZTÁLY
SZÁLLÍTÓ-
ÉS EMELÕBERENDEZÉSEK

(11) 090799 2007.08.31.

(21) D 06 00192 (22) 2006.10.04.
(73) KEEWAY Nemzetközi Fejlesztési Kft., Szentendre (HU)
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi

Ügyvivõi Iroda, Budapest
(54) Motorkerékpár
(51) 12-11

(11) 090800 2007.08.31.

(21) D 06 00190 (22) 2006.10.02.
(73) (72) Baráth Károly, Budapest (HU);

Selmeci Tibor, Budapest (HU)
(54) Jármûre szerelhetõ tetõ, mely reklám megjelenítésére is

alkalmas
(51) 12-16

(11) 090808 2007.08.31.

(21) D 06 00201 (22) 2006.10.17.
(73) (72) Baráth Károly, Budapest (HU);

Selmeci Tibor, Budapest (HU)
(54) Jármûre szerelhetõ tetõ, mely reklám megjelenítésére is

alkalmas
(51) 12-16

19. OSZTÁLY
ÍRÓSZEREK, IRODAI FELSZERELÉSEK,
MÛVÉSZETI ÉS OKTATÁSI KELLÉKEK

(11) 090806 2007.08.31.
(21) D 05 00121 (22) 2005.06.24.
(73) Pató Gáborné Szûcs Beáta 70%, Balatonalmádi (HU);

dr. Kovács Zoltán 16%, Veszprém (HU);
Pató Gábor 14%, Balatonalmádi (HU)

(54) 5db tetraéderbõl álló tudományos segédeszköz – kutatási
modell

(51) 19-07

(11) 090803 2007.08.31.
(21) D 05 00240 (22) 2005.11.30.
(73) (72) Szántay Judit, Budapest (HU);

Szántay Georgina, Budapest (HU)
(74) Giber János, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest
(54) Tanulási segédeszköz készlet
(51) 19-07

(11) 090802 2007.08.31.
(21) D 06 00127 (22) 2006.06.09.
(73) Concept Multimedia Hungary Kft., Budapest (HU)
(74) dr. Lengyel Attila, Sarkadi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(54) Idõszaki hirdetési lap (újság) címoldala
(51) 19-08

20. OSZTÁLY
ÁRUSÍTÁS ÉS REKLÁMOZÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ
ESZKÖZÖK, TÁBLÁK

(11) 090794 2007.07.26.
(21) D 06 00191 (22) 2006.10.02.
(73) (72) Gábor-Szabó Zsuzsanna, Szolnok (HU);

Lánczi András, Budapest (HU);
Mányai Zoltán, Budapest (HU)

(54) Párnára rögzített tábla
(51) 20-03 06-09

24. OSZTÁLY
ORVOSI ÉS LABORATÓRIUMI FELSZERELÉSEK

(11) 090805 2007.08.31.
(21) D 05 00044 (22) 2005.02.23.
(73) Biotech GmbH, Garbsen (DE)
(74) Székely Éva egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(54) Erõsített fejjel ellátott furatos csípõcsavar és támasztó lemeze
(51) 24-03

A rovatban meghirdetett formatervezési mintaoltalmak száma: 10 db.
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(11) 087590
(21) D 97 00546 (22) 1997.10.10.
(54) Borotvapenge-tartó keret

(11) 089728
(21) D 03 00125 (22) 2003.04.11.
(54) Élvédõk

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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Képviseleti megbízás HH1Q

(11) 087590 (21) D 97 00546
(73) The Gillette Company, Boston, Massachusetts (US)
(74) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi

Iroda, Budapest

(11) 090209 (21) D 04 00054
(73) (72) Nagy Walter, Budapest (HU);

Márton János, Budapest (HU)
(74) dr. Harsányi Gábor ügyvéd, Harsányi Ügyvédi

Iroda, Budapest

A rovat 2 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése HH2Q

(11) 087590 (21) D 97 00546
(73) The Gillette Company, Boston, Massachusetts (US)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(11) 090524 (21) D 05 00123
(73) Scroll-Info Reklámszolgáltató Kft., Soltvadkert (HU)
(74) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

A rovat 2 db közlést tartalmaz.

Hasznosítási szerzõdés OB4Q

(11) 090710 (21) D 06 00016
(54) Csillag alakúra nyitható háromszög alakú csomagolás

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Helyreigazítás

A Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 2007/7. számának D65.
oldalán megjelent adatközlés helyesen:
(21) D 07 00089 (22) 2007.05.30
(71) MONA Hungary Kft., Budapest, 1033 Szõlõkert u. 4. (HU)
(54) Montice szelet
(74) dr. Kardi Judit, Dr. Kardi Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

D127

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/12

Vegyes formatervezési mintaoltalmi közlemények

Vegyes formatervezési mintaoltalmi közlemények



 



(210) M 07 01954 (220) 2007.05.24.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 07 01955 (220) 2007.05.24.
(731) FOTEX Elsõ Amerikai–Magyar Vagyonkezelõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FOTEX a minõség
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt

anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

45 Jogi szolgáltatások.

(210) M 07 01931 (220) 2007.05.22.
(731) Pharmainvest Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Kft.,

Szeged (HU)

(546)

(511) 5 Acetátok gyógyszerészeti használatra, akonitin, albumin-
tartalmú élelmiszerek gyógyászati alkalmazásra, albumintartal-
mú készítmények gyógyászati alkalmazásra, albumintartalmú tej,
aldehidek gyógyszerészeti alkalmazásra, algicidek, alkaloidák
gyógyászati használatra, alkáli-jodidok gyógyszerészeti haszná-
latra, alkohol, orvosi, altatószerek, alumínium-acetát gyógyszeré-
szeti használatra, aminosavak állatgyógyászati használatra, ami-
nosavak humángyógyászati használatra, ammóniasó-pasztillák,
angosztúrakéreg gyógyászati használatra, antibiotikumok, anya-
rozs gyógyszerészeti használatra, aranyat tartalmazó fogászati
amalgámok, aranyér elleni készítmények, asztma elleni tea, atka-
irtó szerek, bakteriológiai készítmények humán- és állatgyógyá-
szati használatra, baktériumkészítmények humán- és állatgyó-
gyászati használatra, baktériumtartalmú mérgek, balzsamdióhéj
gyógyszerészeti használatra, balzsamkészítmények gyógyászati
használatra, balzsamok gyógyászati használatra, bedörzsölõsze-
rek, bébiételek, biocidok, biológiai készítmények állatgyógyásza-
ti használatra, biológiai készítmények humángyógyászati célra,
bizmutkészítmények gyógyszerészeti használatra, bizmut-szub-
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nitrát gyógyszerészeti használatra, borkõ gyógyszerészeti hasz-
nálatra, borogatás forró, pépes, borogatások, bögöly elleni olajok,
bõrápoló gyógyszerkészítmények, bõrkeményedés elleni készít-
mények, bróm gyógyszerészeti használatra, cellulózészterek
gyógyszerészeti használatra, cellulózéterek gyógyszerészeti
használatra, citromfûtea gyógyszerészeti használatra, cukrászati
gyógytermékek, csersav (galluszsav) gyógyszerészeti használat-
ra, csíramentes vatta (aszeptikus), csontcement sebészeti vagy or-
topédiai használatra, csukamájolaj, dezodorok nem személyes
használatra, diabetikus kenyér, diagnosztikai készítmények, di-
asztáz gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra, diétás élelmiszerek gyógyászati használatra, diétás italok
gyógyászati használatra, digitalin, dohánykivonatok (rovarirtó
szerek) dohánymentes cigaretták gyógyászati használatra, drogok
gyógyászati használatra, egérirtó szerek, egészségügyi betétek in-
kontinenciában szenvedõknek, egészségügyi kendõk, egészség-
ügyi kötszerek, egészségügyi nadrágok (nõknek), egészségügyi
nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedõknek, ehetõ nö-
vényi rostok (nem táplálkozásra), elixírek (gyógyszerészeti ké-
szítmények), elsõsegély-gyógyszerdobozok, emésztést elõsegítõ
szerek gyógyszerészeti használatra, enzimek állatgyógyászati
használatra, enzimek gyógyászati használatra, enzimek gyógy-
szerészeti használatra, enzimkészítmények állatgyógyászati
használatra, enzimkészítmények gyógyászati használatra, erõsí-
tõszerek (gyógyszerek), eukaliptol gyógyszerészeti használatra,
eukaliptusz gyógyszerészeti használatra, fagyás (okozta gyulla-
dás) elleni termékek, fagyást (testrészé) gyógyító kenõcs gyógy-
szerészeti használatra, faszén gyógyszerészeti használatra, fájda-
lomcsillapítók, fejfájás (migrén) elleni készítmények, fenol
gyógyszerészeti használatra, fertõtlenítõ (csíraölõ) szerek, fertõt-
lenítõ füstölõkészítmények gyógyászati használatra, fertõtlenítõ-
készítmények, fertõtlenítõszerek vegyi vécékhez, fertõtlenítõvat-
ta, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra, fertõzésgátló (an-
tiszeptikus) szerek, féreghajtó, féregirtó szerek, filoxéra kezelésé-
re szolgáló vegyi termékek, fogászati amalgámok, fogászati csi-
szolószerek, fogászati lakkok, fogászati lenyomatanyagok, fogá-
szati masztixok, fogcementek, fogsorragasztók, fogtömõ anya-
gok, fogzást elõsegítõ készítmények, fogyasztótea orvosi haszná-
latra, formaldehid gyógyszerészeti használatra, foszfátok gyógy-
szerészeti használatra, fõzetek gyógyszerészeti használatra, für-
dõsók, fürdõsók gyógyászati használatra, füstölõrudak, füvek füs-
tölésre, gyógyászati használatra, gabonafélék feldolgozásának
melléktermékei (gyógyászati használatra), gabonaüszög kezelé-
sére szolgáló vegyi termékek, gázok gyógyászati használatra, géz
kötésekhez, gipszek orvosi célra, glicerin gyógyászati használatra
glicerofoszfátok, gombaölõ szerek, fungicidek, guajokol gyógy-
szerészeti használatra, gumi gyógyászati használatra, gumigutti,
gumigyanta gyógyászati használatra, gyógyászati fogyasztósze-
rek, gyógycukor, gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású haj-
növesztõ szerek, gyógyhatású takarmányadalékok, gyógyitalok,
gyógynövények, gyógyszerek fogászati használatra, gyógyszerek
(humán), gyógyszeres fürdõkészítmények, gyógyszeres infúziók,
gyógyszerészeti készítmények, gyógyszervegyészeti készítmé-
nyek, gyógyteák, gyomirtó szerek (herbicidek), gyûrûk lábtyúk-
szemekre, gyûrûk reuma ellen, hajkenõcsök gyógyászati haszná-
latra, hajtószerek, halliszt gyógyszerészeti használatra, hashajtók,
hematogén szerek, hemoglobin, herbateák, hidrasztin, hidraszti-
nin, hidrogén-peroxid gyógyászati használatra, higany-klorid
(kalomel), higanytartalmú kenõcsök, hólyaghúzó szerek, hordoz-
ható gyógyszeres táskák, hormonok gyógyászati használatra,
hörghurut elleni készítmények, húgyúti bántalmak elleni készít-
mények, húsleves-táptalaj mikroorganizmus-tenyészetekhez, hü-
velyöblítõk (készítmények), idegerõsítõ szerek, ír moha gyógyá-
szati használatra, iszap fürdõkhöz, iszap, orvosi, izotópok gyó-
gyászati használatra, izzadás elleni gyógyszerek, jalapa (gyökér),
jód gyógyszerészeti használatra, jodidok gyógyszerészeti haszná-
latra, jodoform, jódtinktúra, jujubapaszta, kandiscukor gyógyá-
szati használatra, kaporolaj gyógyászati használatra, kapszulák
gyógyszerekhez, karbonil (parazitaölõ szer), karkötõk gyógyá-
szati használatra, karkötõk reuma ellen, kasu gyógyszerészeti
használatra, kaucsuk fogászati használatra, káliumsók gyógyá-

szati használatra, kámfor gyógyászati használatra, kámforolaj
gyógyászati használatra, kártékony állatok irtására szolgáló ké-
szítmények, keményítõ diétás vagy gyógyszerészeti használatra,
kendõk gyógyszeres lemosószerekkel átitatva, kenõcsök gyógy-
szerészeti használatra, kénrudacskák fertõtlenítésre, kénvirág
gyógyszerészeti használatra, készítmények gyógyfürdõ-terápiá-
hoz, kínafakéreg gyógyászati használatra, kinin gyógyászati
használatra, kinolin gyógyászati használatra, klorál-hidrát gyógy-
szerészeti használatra, kloroform, kokain, kollódium gyógyszeré-
szeti használatra, komlókivonatok gyógyszerészeti használatra,
komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra, kondurangóké-
reg, gyógyászati használatra, kontaktlencse-tisztító készítmé-
nyek, korhadást okozó gombák elleni készítmények, korpás fej-
bõr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények, kõrisbo-
gárpor, kötés, pólya kötözésre, kötszer, mullpólya, sebkötõ géz,
kötszerek (orvosi) sebkötözésre, kreozot gyógyszerészeti haszná-
latra, kriptogámiás betegségek elleni szerek, krotonkéreg (tejfû-
kéreg), kúpok (végbél- vagy hüvely-), kuráre, kutyalemosó szerek
(öblítõ), kutyamosdató szerek, kvassziafa gyógyászati használat-
ra, kvebrácsófa gyógyászati használatra, lábizzadás elleni gyógy-
szerek, lárvairtó szerek, lázcsillapító szerek, lecitin gyógyászati
használatra, lemosószerek állatgyógyászati használatra, lemosó-
szerek gyógyszerészeti használatra, lenmag gyógyszerészeti
használatra, lenmagliszt gyógyszerészeti használatra, légfrissítõ
készítmények, légtisztító készítmények, légyfogó enyv, légyfogó
papír, légyirtó készítmények, liszt gyógyszerészeti használatra,
magnézium-oxid-por gyógyszerészeti használatra, maláta gyógy-
szerészeti használatra, malátás tejitalok gyógyászati használatra,
mandulatej gyógyszerészeti használatra, mangrovefakéreg
gyógyszerészeti használatra, maró ceruzák, maróanyagok gyógy-
szerészeti használatra, menstruációs betétek, menstruációs tam-
ponok, menta gyógyszerészeti használatra, mentol, meztelen csi-
gák irtására szolgáló szerek, méhpempõ (gyógyászati használat-
ra), mérgek, mésztartalmú készítmények gyógyszerészeti haszná-
latra, migrén elleni ceruzák, mikroorganizmus-kultúrák gyógyá-
szati és állatgyógyászati használatra, mintázóvi asz fogászati
használatra, moleszkin [bõrutánzat] gyógyászati használatra,
molyirtó papír, molyirtó szerek, morzsikapor, mustár gyógysze-
részeti használatra, mustárolaj gyógyászati használatra, mustárta-
paszok, napfény okozta leégés elleni kenõcsök, napszúrás elleni
készítmények gyógyszerészeti használatra, narkotikumok, nátri-
umsók gyógyászati használatra, nedvszívó tampon, nemesfémöt-
vözetek fogászati célokra, növényi gyökerek, orvosi használatra,
növényi kérgek gyógyszerészeti használatra, nyakörvek állatok-
nak paraziták ellen, nyomelemkészítmények emberi és állati fo-
gyasztásra, nyugtatók, olajok gyógyászati használatra, oldatok
kontaktlencsékhez, oldószerek ragtapaszok eltávolítására, ólom-
víz, gulárvíz, ópium, ópiumos pépek, opodeldok, opoterápiára
szolgáló termékek, ostyák gyógyszerészeti használatra, oxigén-
fürdõk, papír mustártapaszokhoz, parazitaölõ készítmények, pa-
razitaölõ szerek, pasztillák gyógyszerészeti használatra, patkány-
mérgek, párnák szoptatáshoz, pektin gyógyszerészeti használatra,
pepszinek gyógyszerészeti használatra, peptonok gyógyászati
használatra, peronoszpóra/lisztharmat kezelésére szolgáló vegyi
termékek, peszticidek (kártevõirtó szerek), piócák gyógyászati
használatra, pirulák gyógyszerészeti használatra, porcelán fogá-
szati protézisekhez, radioaktív anyagok gyógyászati használatra,
radiológiai kontrasztanyagok gyógyászati használatra, ragtapasz,
ragtapasz orvosi célokra, rádium gyógyászati használatra, rágó-
gumi gyógyászati használatra, rebarbaragyökér gyógyszerészeti
használatra, repülõsók, ricinusolaj gyógyászati használatra, ro-
varirtó szerek, inszekticidek, rovarriasztó füstölõszerek, rovarri-
asztó szerek kutyáknak, rovarriasztók, savak gyógyszerészeti
használatra, sebészeti beültetett anyagok [élõ szövetek], sebészeti
kötözõanyagok, sebészeti szövetek, sebszivacsok (gyógyító), sók
gyógyászati használatra, sperma mesterséges megtermékenyítés-
hez, szarszaparilla (gyógyászati használatra), szarvasmarha le-
mosására szolgáló szerek, szájápoló szerek gyógyászati haszná-
latra, szárító- (nedvszívó) szerek (szikkatívok) gyógyászati hasz-
nálatra, szemölcs elleni ceruzák, szemtapaszok gyógyászati hasz-
nálatra, szemvíz, kollirium, szeroterápiás gyógyszerek, székreke-
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dés elleni orvosságok, szérumok, szirupok gyógyszerészeti hasz-
nálatra, szódabikarbóna gyógyszerészeti használatra, szõlõ beteg-
ségeinek kezelésére szolgáló vegyi termékek, szõlõcukor gyó-
gyászati használatra, szteroidok, sztrichnin, szulfonamidok
(gyógyszerek), talajfertõtlenítõ készítmények, tampon gyógyá-
szati használatra, tápanyagadalékok gyógyászati célokra, táp-
anyagok mikroorganizmusok számára, tárnics, genciána gyógy-
szerészeti használatra, tejcukor (laktóz), tejes liszt (csecsemõk
részére), tejfermentumok gyógyszerészeti használatra, tengervíz
gyógyfürdõhöz, terhesség megállapítására vegyi készítmények,
termálvizek, terpentin gyógyszerészeti használatra, terpentinolaj
gyógyszerészeti használatra, timol gyógyszerészeti használatra,
tinktúrák gyógyászati használatra, tisztítószerek gyógyászati
használatra, tisztított borkõ gyógyszerészeti használatra, tyúk-
szemirtó szerek, tyúkszemtapaszok, vakcinák (oltóanyagok), vat-
ta gyógyászati használatra, vazelin gyógyászati használatra, váll-
övek sebészeti használatra, vegyi fogamzásgátlók, vegyi készít-
mények állatgyógyászati használatra, vegyi készítmények gyó-
gyászati használatra, vegyi reagensek humán vagy állatgyógyá-
szati használatra, vegyi termékek gyógyszerészeti használatra,
vegyi vezetõk elektrokardiográf (EKG) elektródákhoz, védõnad-
rágok (egészségügyi termékek), vér gyógyászati használatra, vér-
plazma, vértisztító szerek, vérzéscsillapító készítmények, vérzés-
csillapító rudak, vietnami balzsam gyógyászati használatra, vita-
minkészítmények, zselatin gyógyászati használatra, zsírok állat-
gyógyászati használatra, zsírok fejéshez, zsírok gyógyászati hasz-
nálatra, állatgyógyászati gyógyszerek, állatgyógyászati készít-
mények, állatok lemosására szolgáló szerek, ásványi élelmiszer-
kiegészítõk, ásványvíz gyógyászati használatra, ásványvízsók,
édesgyökér gyógyszerészeti használatra, édesgyökér nyalókák
gyógyszerészeti használatra, édeskömény gyógyászati használat-
ra égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények, élesztõ
gyógyszerészeti használatra, érzéstelenítõszerek, anesztetiku-
mok, észterek gyógyszerészeti használatra, éterek gyógyszeré-
szeti használatra, Étvágycsökkentõ szerek gyógyászati használat-
ra, övek havikötõkhöz.

10 Aeroszolos gyógyszeradagolók gyógyászati használatra,
akupunktúrás tûk, alhasi övek, altató hatású fejpárnák álmatlan-
ság ellen, altatómaszkok, anesztéziára, érzéstelenítésre szolgáló
készülékek, befúvókészülékek, inszufflátorok, bútorok speciális
kikészítésû gyógyászati használatra, cumik csecsemõk számára,
cumisüveg-cumik, cumisüvegek, szoptatóüvegek, csapok mûfo-
gakhoz, csepegtetõs orvosságos üvegek, cseppentõk gyógyászati
használatra, csizmák gyógyászati használatra, defibrillátorok, di-
agnosztikai készülékek gyógyászati használatra, dializátorok,
dréncsövek gyógyászati használatra, elektródák gyógyászati
használatra, elektrokardiográfok, elektromos akupunktúrás esz-
közök, elemzõkészülékek gyógyászati használatra, eszközök rok-
kantak szállítására, fecskendõk gyógyászati használatra,
(fel)élesztõ készülékek, fizikoterápiás készülékek, fogamzásgát-
lók, nem vegyi, fogászati készülékek (elektromos), fogászati ké-
szülékek és eszközök, fogászati tükrök, fogfúrók, fogorvosi szé-
kek, fogszabályozó készülékek, fogzást elõsegítõ vagy könnyítõ
gyûrûk, függesztõkötések, fülpiszkálók, fûrészek sebészeti hasz-
nálatra, füstölésre szolgáló készülékek gyógyászati használatra,
fûzõk gyógyászati használatra, galvanikus övek gyógyászati
használatra, galvánterápiás készülékek, gasztroszkópok, gyomor-
tükrök, gipszkötések ortopédiai célokra, gumipólyák, gyógyásza-
ti hullámvezetõk, gyógyászati készülékek és eszközök, hajproté-
zisek, hallásvédõ készülékek, hallócsövek, hallókészülékek na-
gyothallók részére, harántlepedõk betegágyra, hasfûzõk, haskö-
tõk, hastampon, hidrosztatikus ágyak gyógyászati használatra, hi-
podermikus fecskendõk, hõmérõk gyógyászati használatra, hüve-
lyi (vaginális) fecskendõk, inhaláló készülékek, injekciós fecs-
kendõk, injektorok gyógyászati használatra, inkontinencia-lepe-
dõk, inkubátorok gyógyászati használatra, inkubátorok újszülöt-
teknek, irrigátorok, beöntésre használt gyógyászati eszközök,
jégtömlõk gyógyászati használatra, kanalak gyógyszerek beadá-
sához, kanülök, katéterek kefék, ecsetek testüregek tisztítására,
kesztyûk gyógyászati használatra, kényszerzubbonyok, komp-
resszorok (sebészeti), köldökövek, köpõcsészék gyógyászati

használatra, kvarclámpák gyógyászati használatra, labdacsbeadó
eszközök (állatgyógyászatban), lámpák gyógyászati használatra,
mellszívó (szoptató anyáé), merevítõkészülékek gyógyászati cé-
lokra, méhfecskendõk, óvszerek, párnák gyógyászati használatra,
párnák (tasakok) felfekvés (decubitus-fekély) megelõzésére, per-
metezõk, porlasztók gyógyászati használatra , pesszáriumok,
pumpák gyógyászati használatra, ágytálak.

44 Betegápolási szolgáltatások, egészségügyi berendezések
kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások, gyógyszerészeti ta-
nácsadás.

(210) M 06 01762 (220) 2006.05.19.
(731) Baromfi Termék Tanács, Budapest (HU)
(740) dr. Sors László, Sors Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 31 Magyar baromfi.

(210) M 07 01930 (220) 2007.05.22.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Topauto.hu
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 06 00378 (220) 2006.02.03.
(731) Braunné Barta Katalin, Nyúl (HU); Braun Dániel, Nyúl (HU)

(541) „NYÚLI HÚSVÉT” TAVASZI FESZTIVÁL
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ KULTURÁLIS
TALÁLKOZÓ

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 06 01804 (220) 2006.05.23.
(731) Astellas Pharma Inc., Chuo-ku (JP)
(300) 2006-041805 2006.05.09. JP
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PROGRAFTRA
(511) 5 2006.05.09-i 2006-041805 számú uniós elsõbbség alapján:

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok; immunterápiás
gyógyszerészeti készítmények és anyagok. 2006.05.23-i elsõbb-
séggel: Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények;
egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anya-
gok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranya-
gok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõ-
szerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 06 01805 (220) 2006.05.23.
(731) Astellas Pharma Inc., Chuo-ku (JP)
(300) 2006-041806 2006.05.09. JP
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ADVAGRAF
(511) 5 2006.05.09-i 2006-041806 számú uniós elsõbbség alapján:

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok; immunterápiás
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gyógyszerészeti készítmények és anyagok. 2006.05.23-i elsõbb-
séggel: Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények;
egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anya-
gok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranya-
gok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõ-
szerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 06 01712 (220) 2006.05.16.
(731) Villa Holding, LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Morristown, New Jersey (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) VIAGGIO ITALIANO
(511) 43 Olasz éttermi szolgáltatások.

(210) M 06 02763 (220) 2006.08.14.
(731) Frosta Sp.z o.o., Bydgoszcz (PL)
(740) Sárközi Imre, Esztergom

(541) Arany halrudak
(511) 29 Halrudak.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 06 03390 (220) 2006.10.16.
(731) PÉCSI GASTROSPEED Bt., Pécs (HU)

(541) FLEKKEN
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 06 03872 (220) 2006.11.27.
(731) Dow AgroSciences LLC. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SYSTHANE DUPLO
(511) 5 Rovarirtó szerek, féregirtó szerek, fungicid, herbicid, in-

szekticid szerek.

(210) M 06 03792 (220) 2006.11.20.
(731) Quantrax Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Ollé György ügyvéd, Szeged

(546)

(511) 11 Gázkészülékekhez szabályozó- és biztonsági szerelvények;
szabályozószerelvények a víz- vagy gázkészülékekhez és víz-
vagy gázvezetékekhez.

(210) M 06 03495 (220) 2006.10.25.
(731) Domján Ilona, Szentes (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok,
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek, szappanok, illat-

szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkré-
mek.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba, ékszerek, drágakövek, órák és más idõmérõ
eszközök.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 03567 (220) 2006.10.31.
(731) Esti Vilmos, Budapest (HU)

(740) dr. Szunyogh Valéria ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 32 Energiaitalok.

(210) M 06 03813 (220) 2006.11.21.
(731) Qi Ying Kft., Budapest (HU)

(541) St.Jerry Blue Jeans
(511) 25 Nadrágok.

(210) M 06 03383 (220) 2006.10.16.
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HÚSVARÁZS
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; húsleves-kon-

centrátumok; húsleves, erõleves; húslevesekhez (táptalajhoz) ké-
szítmények; húslé, mártás, szaft; leveskészítmények; levesek;
étkezési olajok és zsírok.

30 Keményítõtartalmú termékek étkezéshez, liszttartalmú éte-
lek; húspuhító szerek háztartási használatra; só, mustár; ecet, fû-
szerek, ízesítõk, fûszerkeverékek, fûszeres mártások, szószok
(ízesítõszerek, fûszeres mártások); sütésre szolgáló anyagok élel-
miszerek sütéséhez, fõzéséhez.

31 Tápanyagok állatok számára.

(210) M 06 03385 (220) 2006.10.16.
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) RIZSVARÁZS
(511) 29 Mártás, szaft; leveskészítmények; levesek; étkezési olajok

és zsírok.

30 Rizs; lisztek és más gabonakészítmények; keményítõtartal-
mú termékek étkezéshez, liszttartalmú ételek; fûszerek, ízesítõk,
fûszerkeverékek, fûszeres mártások, szószok (ízesítõszerek, fû-
szeres mártások); sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütésé-
hez, fõzéséhez.

31 Mezõgazdasági termékek és magok, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; friss zöldségek; vetõmagok; tápanyagok állatok
számára.
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(210) M 06 03521 (220) 2006.10.26.
(731) Seres Sándor, Budapest (HU)

(554)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 06 03230 (220) 2006.09.28.
(731) Lukács László Mihály, Debrecen (HU)

(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Hanghordozók különösen kazetták, CD-k, hanglemezek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek.

25 Ruházati termékek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 03758 (220) 2006.11.16.
(731) Vivace Mode Kft., Budapest (HU)

(541) Spirit reinvent jeans
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk és kalapáruk.

(210) M 06 03763 (220) 2006.11.16.
(731) Xu Xue Hua, Budapest (HU)

(541) FEINIMOSU
(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-

lyokba; ágy- és asztalnemûk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 04035 (220) 2006.12.11.
(731) H-DRIVE EURÓPA Autóalkatrész Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Gépjármûalkatrész, felszerelés, elektronika, világítás; jár-
mûvek: szárazföldi közlekedési eszközök.

(210) M 06 04158 (220) 2006.12.20.
(731) Guzsik Gábor, Budapest (HU);

Szelektív Hallás Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 06 03932 (220) 2006.12.04.
(731) Etyekwood Studio Kft., Etyek (HU)

(541) ETYEKWOOD STUDIO
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális

tevékenység; akadémiák (oktatás, filmes, szakmai továbbkép-
zés); konferenciák (oktatás, filmes szakmai továbbképzés); kon-
ferenciák (oktatás, szervezése és lebonyolítása); alkotómûhelyek
szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése,
könyvkiadás; bálok szervezése; digitális képfelvételezés, mani-
pulálás, digitális utómunka; diszkók, egészségvédõ klub; elektro-
nikus desktop, kiadói tevékenység; elektronikus könyvek, online
tevékenység, díszletépítés és bérbeadás, filmgyártás, filmstúdiók,
fényképezés; fogadások szervezése, éjszakai klubok, fordítás,
hangstúdiók; klubszolgáltatások, modellügynökség, színészek
számára oktatás, rádió- és televízióprogramok készítése; show-
mûsorok, szinkronizálás, filmfeliratozás; rádiós és televíziós szó-
rakoztatás, videofilmgyártás, videoszalagra filmezés, világítóbe-
rendezések kölcsönzése színház, film, rendezvény részére; zene-
karok szolgáltatásai, zenés kabarék, szépségverseny rendezése.

(210) M 06 03934 (220) 2006.12.04.
(731) FOODWAY Kft., Budapest (HU)

(541) SUBMARINE
(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások.

(210) M 07 00314 (220) 2007.01.31.
(731) Daniella Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 11 Elektromos világítóberendezések; világítástechnikai készü-
lékek és eszközök; mindennemû elektromos lámpák; izzólámpák,
azok alkatrészei; fénycsövek, kompakt fénycsövek; fénycsõgyúj-
tók (starterek); magasnyomású higanygõzlámpák, nátriumlám-
pák, fémhalogén lámpák; izzólámpák-, fénycsöves, kompakt
fénycsöves lámpák és azok alkatrészei.

(210) M 06 04044 (220) 2006.12.11.
(731) Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd. (Kína törvényei szerint

mûködõ vállalat), Zhengzhou (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Fúrógépek; keverõgépek; úthengerek; gõzhengerek; színes-
ruha-mosó gép; fehérruha-mosó gép; lapítógépek; betonkeverõ
gépek; aszfaltkészítõ gépek; buldózerek; mechanikai lapátok;
kotrógépek; kátrányozógépek; sínfektetõ gépek; útkészítõ gépek;
vasútépítõ gépek; ásógépek; présgépek; földmozgató gépek;
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szántógépek; daruk; emelõszerkezetek; indítók gépekhez és mo-
torokhoz; lengéscsillapítók dugattyúkhoz (gépalkatrészek); utca-
seprõ gépek (önmûködõek); autómosó berendezések; hulladékel-
távolítók; szemételtávolítók; szemétgyûjtõ gépek; hulladékgyûj-
tõ gépek; hóekék; (út)seprõ gépek /önmûködõek/; szennyvízelve-
zetõk; mosókészülékek; tisztítógépek és berendezések (elektro-
mos); keverõgépek; ipari osztályozógépek.

(210) M 07 00431 (220) 2007.02.09.
(731) Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács, Budapest (HU)

(541) PÁLINKA PROMENÁD
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 07 00433 (220) 2007.02.09.
(731) Gombi 96 Bt., Szeged (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek; körömépítõ alapanyagok.

(210) M 07 00359 (220) 2007.02.02.
(731) BikeFun Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Eszik Imre, Eszik Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Kerékpár.

(210) M 07 00386 (220) 2007.02.06.
(731) Bartha Miklós, Budapest (HU)
(740) Barkó Róbert, Budapest

(541) SG SEXY GIRL JEANS
(511) 25 Farmerruházati termékek.

(210) M 07 01098 (220) 2007.03.30.
(731) MEDICOMPLEX Fejlesztõ Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) Pozsár Ferenc, Nagytarcsa

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 07 01543 (220) 2007.04.20.
(731) Zwack Péter, Budapest (HU)

(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

(541) Molecula Maxim
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; informatikai szolgáltatások.

(210) M 07 02260 (220) 2007.06.20.
(731) Karácsony Róbert, Gyõr (HU)

(546)

(511) 32 Gyümölcsitalok, gyümölcslevek, egyéb alkoholmentes ita-
lok, szörpök.

(210) M 07 02261 (220) 2007.06.20.
(731) Otto Bock Hungária Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Polyák Edit, Polyák Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DIALÓGUS
(511) 9 CD/DVD lemezek az orvostechnika, valamint a gyógyászati

segédeszközök területén.

16 Hírlevél, ügyfélmagazin, folyóiratok, prospektusok az or-
vostechnika valamint a gyógyászati segédeszközök területén.

35 Reklámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámszövegek publiká-
lása, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezé-
se az orvostechnika, valamint a gyógyászati segédeszközök terü-
letén.

41 Elektronikus folyóirat online kiadása, online elérhetõ elekt-
ronikus publikációk az orvostechnika, valamint a gyógyászati
segéseszközök területén.

(210) M 07 02262 (220) 2007.06.20.
(731) ZIMBO PERBÁL Húsipari Termelõ Kft., Perbál (HU)

(740) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) ÁRPÁD
(511) 29 Hús, húskészítmények, hentesáruk.
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(210) M 07 02263 (220) 2007.06.20.
(731) ZIMBO PERBÁL Húsipari Termelõ Kft., Perbál (HU)

(740) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) ÁRPÁD SZALÁMI
(511) 29 Különféle fajta szalámik.

(210) M 07 02264 (220) 2007.06.20.
(731) Gelencsér Zoltán, Budapest (HU)

(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest

(541) CASA IRMI
(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-

lyokba; ágy- és asztalnemûk.

40 Anyagmegmunkálás; különösen kelme, függöny, ágynemû,
asztalnemû szabása, varrása, szegése, hímzése; függönytartók,
karnisok készítése, szerelése.

(210) M 07 02265 (220) 2007.06.20.
(731) Sales Force 1 Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 1 Ásványi, enzimes és probakteriális ipari tisztítószerek,
zsíroldók.

3 Vízkõoldó, organikus vízkõoldó, háztartási ásványi, enzi-
mes és probakteriális tisztító- és mosószerek, zsíroldók, probakte-
riális állattisztító szerek, egészségügyben használatos probakteri-
ális tisztítószerek, probakteriális légfrissítõ.

5 Poratka-allergia elleni permet, probakteriális környezetsta-
bilizáló szerek, probakteriális légfrissítõ, háztartási és mezõgaz-
dasági probakteriális állattisztító szerek, egészségügyben haszná-
latos probakteriális tisztítószerek.

(210) M 07 02267 (220) 2007.06.20.
(731) Bunge Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) FLORIOL
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok; beleértve a margarinokat.

(210) M 07 02268 (220) 2007.06.20.
(731) Bunge Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok; beleértve a margarinokat.

(210) M 07 02275 (220) 2007.07.17.
(731) Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szövetsége, Budapest (HU)

(541) Tehetségpont
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 07 02282 (220) 2007.06.21.
(731) Sao Paulo Alpargatas S.A., Sao Paulo (BR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) HAVAIANAS
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

(210) M 07 02731 (220) 2007.07.27.
(731) IC Bank Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(210) M 07 02733 (220) 2007.07.27.
(731) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)
(300) 77/143445 2007.07.30. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) AVELLE
(511) 10 Orvosi eszközök, nevezetesen pneumatikus eszközök a vé-

nás betegségek kezelésére.

(210) M 07 02734 (220) 2007.07.27.
(731) B & M Marketing Kft., Esztergom (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék; albumok, bébipelenkák papírból vagy cellulózból (el-
dobhatók); ceruzák; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy
papírból, dossziék (papíripari); fedelek, kötések, borítók, (papír-
áruk), fényképek, fényképtartók, folyóiratok, füzetek, grafikus
ábrázolások, hímzõminták, hírlevelek, íróeszközök, írófelszere-
lések, írókészletek, írókészletek (papíráruk), iskolaszerek (papír-
ból), katalógusok, kártyák, könyvek, könyvjelzõk, levelezõlapok,
magazinok, revük (idõszaki lapok), matricák, lehúzóképek, nap-
tárak, noteszok, nyomtatott órarendek, menetrendek, papír, papír-
áruk, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,
prospektusok, rajzeszközök, rajzfelszerelések, sablonok (papír-
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áruk), szabásminták ruhák készítéséhez, szabásminták ruhák var-
rásához, szobrocskák, figurák papírmaséból, toll- és ceruzatartók
(asztali), tollak (irodai cikkek), tolltartók, vonalzók rajzoláshoz,
zacskók csomagolásra (papírból vagy mûanyagból), zászlók (pa-
pírból), értesítések (papíráruk), öntapadó címkék (papíripari),
üdvözlõlapok/kártyák.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; asztalok; bölcsõk; búto-
rok; dobozok fából vagy mûanyagból; dobozok játékokhoz; fali
dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat); felfújható reklámtárgyak; fo-
nott kosarak; gyermekjárókák; hengerpárnák; íróasztalok (bútor-
zat); iskolabútorok; karosszékek, sezlonok; képkeretek; ládák,
dobozok, nem fémbõl; mozgó testek, mobilok (dísztárgyak), mû-
vészeti tárgyak fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból; tük-
rök, vállfák, ruhaakasztók; ágyak; ágynemûk (a vászonhuzatok
kivételével); ékszeres dobozok, nem nemesfémbõl.

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; anyagok fehérnemûkhöz; asztalken-
dõk textilbõl; asztalterítõk (nem papírból); hálózsákok; lepedõk;
párnahuzatok; ágynemû; ágytakarók; ágyterítõk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónemûk, bodyk (alsó-
ruházat); cipõk; csecsemõkelengyék, babakelengyék; csecsemõ-
nadrágok; fürdõköpenyek; fürdõruhák; harisnyanadrágok; haris-
nyák; ingek; jelmezek; kalapok; kosztümök; lábbelik; nadrágok;
pizsamák; pólók; sapkák; sálak; szoknyák; zoknik; övek (ruhá-
zat).

28 Játékok; játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; babaágyak;
babaházak; babaruhák; bábuk, marionettek; hintalovak; hinták;
játékok; játékszerek; labdák labdajátékokhoz; plüss játékszerek;
úszómedencék (játékcikkek); építõjátékok; építõkockák (játék-
szerek).

(210) M 07 02512 (220) 2007.07.10.
(731) Zhejiang Maximal Forklift Co., Ltd, Zhejiang (CN)

(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 12 Emelõtargoncák, jármûvek hidraulikus hálózatai, fékek jár-
mûvekhez, hajtómûvek szárazföldi jármûvekhez, jármûkarosszé-
riák, motorházfedél-emelõk (szárazföldi jármûvek részei), hajtó-
mûtengelyek szárazföldi jármûvekhez, légszivattyúk, (jármûtar-
tozékok), sebességváltók, fogaskerekes hajtómûvek szárazföldi
jármûvekhez.

(210) M 07 02473 (220) 2007.07.09.
(731) EVM Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

(541) KOMFORT
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

(210) M 07 00719 (220) 2005.06.20.
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DOLCE GUSTO
(511) 30 Kávé, kávékivonatok, kávéalapú készítmények és italok;

kávépótlók, kávépótló kivonatok, kávépótló alapú készítmények
és italok; tea, teakivonatok, teaalapú készítmények és italok; ka-
kaó és kakaóalapú készítmények és italok; csokoládéalapú készí-
mények és italok.

32 Alkoholmentes italok.

(210) M 07 01606 (220) 2007.04.25.
(731) Vitexim Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(541) GOLF TEAM
(511) 33 Szeszes italok (kivéve sörök).

(210) M 07 02304 (220) 2007.06.25.
(731) Hidvégi Andrea, Budapest (HU)
(740) dr. Fendrik Zsolt, Fendrik Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Sporttevékenység, oktatás.

(210) M 07 02307 (220) 2007.06.25.
(731) King Stone Kft., Dabas (HU)
(740) dr. Varga Károly, Varga Károly és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TEXTURATO
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

(210) M 07 02308 (220) 2007.06.25.
(731) King Stone Kft., Dabas (HU)
(740) dr. Varga Károly, Varga Károly és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ACRYLBOND
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

(210) M 07 02309 (220) 2007.06.25.
(731) King Stone Kft., Dabas (HU)
(740) dr. Varga Károly, Varga Károly és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KING STONE ACROPOL
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

(210) M 07 02310 (220) 2007.06.25.
(731) King Stone Kft., Dabas (HU)
(740) dr. Varga Károly, Varga Károly és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ACRYLSEAL
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
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(210) M 07 02311 (220) 2007.06.25.
(731) King Stone Vegyipari és Kereskedelmi Kft., Dabas (HU)

(740) dr. Varga Károly, Varga Károly és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) QUARCTEX
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

(210) M 07 02313 (220) 2007.06.25.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

(541) Glowe’s
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

(210) M 07 01668 (220) 2007.05.03.
(731) Gál Katalin, Budapest (HU)

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek, órák és más idõmérõ
eszközök.

(210) M 07 02314 (220) 2007.06.25.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

(541) Regens
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 07 02316 (220) 2007.06.25.
(731) Aminach Bedding & Furniture Manufacturing Ltd., Ramle (IL)
(300) 200941 2007.06.05. IL

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 20 Matracok és ágyak.

(210) M 07 02317 (220) 2007.06.25.
(731) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)

(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) GARDE D’OR
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 07 02318 (220) 2007.06.26.
(731) FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(740) dr. Baglyos Gergely (FHB Nyrt. Jogi Fõosztály), Budapest

(541) TANDEM HITEL
(511) 36 Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; finanszírozási

szolgáltatások; hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások; informá-
ciók nyújtása biztosítási ügyekben; hitelkártyák kibocsátása; in-
gatlankezelés; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek;
jelzálog-hitelezés; kölcsön (finanszírozás); pénzügyi elemzések;
pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénz-
ügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálás, támogatás;
pénzügyi tanácsadás; részletfizetéses hitelnyújtás; takarékpénztá-
rak; telebank szolgáltatások; életbiztosítás.

(210) M 07 02319 (220) 2007.06.26.
(731) FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(740) dr. Baglyos Gergely (FHB Nyrt. Jogi Fõosztály), Budapest

(541) TANDEM
(511) 36 Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; finanszírozási

szolgáltatások; hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások; informá-
ciók nyújtása biztosítási ügyekben; hitelkártyák kibocsátása; in-
gatlankezelés; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek;
jelzálog-hitelezés; kölcsön (finanszírozás); pénzügyi elemzések;
pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénz-
ügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálás; támogatás;
pénzügyi tanácsadás; részletfizetéses hitelnyújtás; takarékpénztá-
rak; telebank szolgáltatások; életbiztosítás.

(210) M 07 02320 (220) 2007.06.26.
(731) Grepton Informatikai Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(740) dr. Lajtos László, Dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Grepton
(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek, CD-ROM (kompakt) lemezek,

csatolók (informatika), elektronikus címkék árukhoz, elektroni-
kus határidõnaplók, elektronikus közlemények (letölthetõ), inter-
fészek (informatika), jegyautomaták, mágneses adathordozók,
mágneses kódolók, mágneskártyák, mágneslemezek, mágnessza-
lagegységek (informatika), memóriakártyák, intelligens mikro-
kártyák, mikroprocesszorok, modemek, monitorok (számítógép-
hardver), monitorok (számítógépprogramok), navigációs beren-
dezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek), noteszgépek, no-
tebookok, nyomtatók számítógépekhez, nyomtatott áramkörök,
olvasóegységek (informatika), operációs rendszerek számítógé-
pekhez (rögzített), optikai adathordozók, optikai lemezek, pro-
cesszorok (központi adatfeldolgozó egységek), szkennerek, opti-
kai letapogatók (informatika), számítógép- billentyûzetek, számí-
tógép-memóriák, számítógépprogramok (letölthetõ), számítógé-
pek, számítógépes játékprogramok, számítógép-perifériák, szá-

M1301

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/12

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



mítógépprogramok (rögzített), személyazonosító kártyák, mág-
neses, szoftverek (rögzített).

35 Adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára), beszer-
zõi szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások
számára), eladási propaganda (mások számára), hirdetési hely
kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információk számítógé-
pes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, irodagépek és készülékek köl-
csönzése, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcso-
latban, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, se-
gítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, se-
gítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás,
szakmai konzultációk üzleti ügyekben, számítógépes nyilvántar-
tások kezelése, számlakivonatok összeállítása, szövegfeldolgo-
zás, tehervagonok helymeghatározása számítógéppel, telefonos
üzenetközvetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek), ön-
költségelemzés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti informá-
ciók, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési
tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok.

37 Számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

38 Elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlési szolgálta-
tás), elektronikus levelezés, e-mail, faxok továbbítása, hozzáférés
biztosítása számítógépes világhálóhoz, információszolgáltatás
távközlési ügyekben, mobil (celluláris) telefon-összeköttetés,
számítógép-terminálok közötti összeköttetések, távkonferencia
szolgáltatások, távközlési berendezések kölcsönzése, távközlési
beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások, távközlési kap-
csolat létesítése számítógépes világhálóval, tudakozó, informáci-
ós szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján),
üzenetek küldése, üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével.

41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba, hosting szolgáltatások weboldalakhoz,
kutatás és fejlesztés (mások részére), minõség-ellenõrzés, mûsza-
ki kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmá-
nyok készítése, szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kap-
csolatban), számítógépprogramok adatainak és adatoknak az át-
alakítása, számítógépprogramok installációja, számítógépprogra-
mok sokszorosítása, számítógépek kölcsönzése, számítógépes
adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számí-
tógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos ta-
nácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogra-
mok korszerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számító-
gép-programozás, számítógépszofver fenntartása, szellemi tulaj-
don licencek adása, weboldalak alkotása és fenntartása mások
számára.

45 Szaktanácsadás biztonsági kérdésekben.

(210) M 07 02321 (220) 2007.06.26.
(731) MORION Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Sopron (HU)

(740) dr. Tóka Tamás, Dr. Tóka Ügyvédi Iroda, Sopron

(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 07 02323 (220) 2007.06.26.
(731) Reálszisztéma Kereskedelmi és Tõkehasznosító Kft.,

Halásztelek (HU)

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 07 02324 (220) 2007.06.26.
(731) Reálszisztéma Kereskedelmi és Tõkehasznosító Kft.,

Halásztelek (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; bár (szolgáltatá-
sok); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; ren-
dezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar.

(210) M 07 02326 (220) 2007.06.26.
(731) Lu Yi, Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(210) M 07 02330 (220) 2007.06.27.
(731) Clipeus Munka-, Tûz- és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Kiskunlacháza (HU)
(740) dr. Horváth Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Clipeus
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vagy
iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez,
szakvéleményadás gazdasági ügyekben.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezések fel-
ügyelete (irányítása).

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; környezetvédelmi tanácsadás, mûszaki szakértõi tevé-
kenység.
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44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; egész-
ségügyi szolgáltatások.

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások,
szaktanácsadás biztonsági kérdésekben.

(210) M 07 02736 (220) 2007.07.30.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 02737 (220) 2007.07.31.
(731) Merian Orosháza Finom Szárnyas Különlegességek Zrt. „f.a.”,

Orosháza (HU)

(546)

(511) 29 Egész és darabolt baromfitermékek, húskészítmények, hen-
tesáruk, különösen húskivonatok, húskonzervek, baromfisonkák
és kolbászok, baromfizsírok és zsírtartalmú keverékek, pástéto-
mok és egyéb baromfikészítmények.

(210) M 07 02738 (220) 2007.07.31.
(731) Merian Orosháza Finom Szárnyas Különlegességek Zrt. „f.a.”,

Orosháza (HU)

(554)

(511) 29 Libamájtartalmú konzervek, félkész és továbbfeldolgozott
készítmények.

(210) M 07 02739 (220) 2007.07.31.
(731) Merian Orosháza Finom Szárnyas Különlegességek Zrt. „f.a.”,

Orosháza (HU)

(554)

(511) 29 Kacsamájtartalmú konzervek, félkész és továbbfeldolgozott
készítmények.

(210) M 07 02740 (220) 2007.07.31.
(731) Merian Orosháza Finom Szárnyas Különlegességek Zrt. „f.a.”,

Orosháza (HU)

(554)

(511) 29 Kacsamájtartalmú konzervek, kacsamájkészítmények.
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(210) M 07 02741 (220) 2007.07.31.
(731) Merian Orosháza Finom Szárnyas Különlegességek Zrt. „f.a.”,

Orosháza (HU)

(554)

(511) 29 Kacsamájtartalmú konzervek, kacsamájkészítmények.

(210) M 07 02022 (220) 2007.05.30.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(541) Kossuth Rádió-a szavak ereje
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 07 02347 (220) 2007.06.28.
(731) Compexpo Sútió Kft., Szolnok (HU)

(541) AGRIA EXPO
(511) 41 Belföldi kiállítás, vásár, konferencia és egyéb (gazdasági,

vállalati, kulturális) rendezvények szervezése.

(210) M 07 02357 (220) 2007.06.29.
(731) ALVEOLA Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) iWhite, a legjobb ok arra, hogy mosolyogjon
(511) 3 Fogkrémek, szájápolási készítmények.

(210) M 07 02748 (220) 2007.08.01.
(731) TorTer e-Design Kft., Budapest (HU)

(541) torter
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; hirdetési hely kölcsönzése; kereskedelmi vagy reklám-
célú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásá-
rok szervezése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklám-
szövegek publikálása.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; vásári standok
és üzletek építése.

(210) M 07 02750 (220) 2007.08.01.
(731) EnterNet Szerver Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépszoftverek; számítógépek, részegységek és al-
katrészek számítógépekhez.

42 Hosting szolgáltatások weboldalakhoz, weboldalak alkotá-
sa és fenntartása mások számára; számítógépes programok adata-
inak és adatoknak az átalakítása, programinstalláció, számítógé-
pes programok sokszorosítása, kidolgozása, korszerûsítése, köl-
csönzése, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rend-
szerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, tanácsadás,
programozás, szoftverfenntartás.

(210) M 07 02751 (220) 2007.08.01.
(731) EnterNet Szerver Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) SZERVERFARM
(511) 9 Számítógépszoftverek; számítógépek, részegységek és al-

katrészek számítógépekhez.

42 Hosting szolgáltatások weboldalakhoz, weboldalak alkotá-
sa és fenntartása mások számára; számítógépes programok adata-
inak és adatoknak az átalakítása, programinstalláció, számítógé-
pes programok sokszorosítása, kidolgozása, korszerûsítése, köl-
csönzése, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rend-
szerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, tanácsadás,
programozás, szoftverfenntartás.

(210) M 07 02752 (220) 2007.08.01.
(731) EnterNet Szerver Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) Proserver
(511) 9 Számítógépszoftverek; számítógépek, részegységek és al-

katrészek számítógépekhez.

42 Hosting szolgáltatások weboldalakhoz, weboldalak alkotá-
sa és fenntartása mások számára; számítógépes programok adata-
inak és adatoknak az átalakítása, programinstalláció, számítógé-
pes programok sokszorosítása, kidolgozása, korszerûsítése, köl-
csönzése, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rend-
szerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, tanácsadás,
programozás, szoftverfenntartás.

(210) M 07 02753 (220) 2007.08.01.
(731) 3M Company (Deleware államban bejegyzett cég), St. Paul,

Minnesota (US)
(300) 77/096791 2007.02.01. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) SPEEDGLAS
(511) 9 Hegesztõsisakok, arcvédõ pajzsok és védõüvegek hegesztõ-

sisakokhoz és arcvédõ pajzsokhoz.

(210) M 07 01692 (220) 2007.05.07.
(731) Jövõ Háza Központ Tudományos Kulturális Kht., Budapest (HU)

(541) MILLENÁRIS
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; információk és adatok számítógépes
kezelése; közönségszolgálat; piackutatás; reklámanyagok ter-
jesztése; reklámozás, hirdetés, televíziós reklámozás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; rendezvényszervezés; filmgyártás, filmvetítés;
konferenciák szervezése, lebonyolítása; kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások, klubszolgál-
tatások; rádió- és televízióprogramok készítése; oktatás és vizs-
gáztatás; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; színházi produkci-
ók, zenei rendezvények; könyvkiadás.
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; grafikai tervezés, ipari formatervezés; mûszaki kutatás;
számítógépprogramok kidolgozása, installációja, sokszorosítása;
számítógép-programozás; weboldalak alkotása, fenntartása.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; kávéház, étterem, vendéglátóipar; rendezvényhez termek
kölcsönzése; szállodai szolgáltatások.

45 Jogi szolgáltatás.

(210) M 07 02408 (220) 2007.07.03.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)

(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(554)

(511) 30 Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

(210) M 07 02410 (220) 2007.07.03.
(731) Hegypásztor Kör, Oszkó (HU)

(740) dr. Baranyai Zoltán, Baranyai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 07 02411 (220) 2007.07.03.
(731) Best Food Market Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

(210) M 07 02412 (220) 2007.07.03.
(731) Katedra Nyelviskola Kft., Budapest (HU)

(541) Katedra
(511) 9 Oktatóberendezések és- felszerelések, hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; mág-
neses adathordozók; hanglemezek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

41 Szakmai képzés, oktatás, nyelvoktatás.

(210) M 07 02413 (220) 2007.07.03.
(731) Inn-Side Hotels Kft, Budapest (HU)
(740) dr. Jakab János ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 42 Vendéglátás; idõleges szállásadás.

(210) M 07 02773 (220) 2000.11.15.
(731) CAMPER, S.L., Inca (Mallorca) (ES)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 03610 (220) 2007.10.26.
(731) Poteczki Imre, Budakalász (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(541) SAXOO
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító,- fényesítõ,- súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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9 Szemüvegek, napszemüvegek.

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 07 00788 (220) 2007.03.09.
(731) RGCM-Rumi Génmegõrzõ Centrum Mezõgazdasági Kft.,

Rum (HU)
(740) dr. Nagy Norbert, Nagy és Madlovits Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 07 01821 (220) 2007.05.16.
(731) BEAUTY FITT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Szeged (HU)
(740) dr. Császár Mátyás, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,

Szeged

(546)

(511) 41 Egészség(védõ) klubok (kondicionálás), oktatás, sportedzõ-
tábori szolgáltatás, sportlétesítmények üzemeltetése, sportverse-
nyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, testnevelés,
tornatanítás.

(210) M 07 01873 (220) 2007.05.21.
(731) Grepton Informatikai Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Lajtos László, Dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

38 Elektronikus levelezés, e-mail hozzáférés biztosítása számí-
tógépes világhálóhoz, számítógép-terminálok közötti összekötte-
tések, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikia médiumból
elektronikus médiumba, hosting szolgáltatások weboldalakhoz,
számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása, szá-
mítógépprogramok installációja, számítógépprogramok sokszo-
rosítása, számítógép kölcsönzése, számítógépes adatok helyreál-
lítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rend-
szerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, szá-
mítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korsze-
rûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-progra-
mozás, számítógépszofver fenntartása, szellemi tulajdon licencek
adása, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(210) M 07 01877 (220) 2007.05.21.
(731) BARTH-TEL Kft., Budapest (HU)

(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció.

(210) M 07 01878 (220) 2007.05.21.
(731) Gábor Sándor, Dombóvár (HU)

(740) Török Antal, Gyõr

(541) MAGYAR RAPSZÓDIA
(511) 30 Kakaó, kakaóalapú készítmények; cukor, liszt, emberi fo-

gyasztásra szolgáló gabonából és/vagy rizsbõl és/vagy lisztbõl
készült termékek; kenyér, keksz, aprósütemények, torták, tészta-
félék; csokoládé; csokoládétermékek; csokoládéalapú készítmé-
nyek és italok, csokoládés tej, csokoládéalapú fagylaltok, fa-
gyasztott édességek és jégkrémek, krémfagylaltok, valamint ezek
elõállításához szükséges készítmények; csokoládés gabonape-
hely-szeletek; édességek, cukorkák; kávé, kávéeszenciák és -ki-
vonatok, cikória és kávékeverékek; kávépótlók; tea, teakivona-
tok, méz és mézpótlók; snackételek; készételek, desszertek, pu-
dingok.

(210) M 07 01879 (220) 2007.05.21.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)

(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Toplak.hu
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 07 02777 (220) 2007.08.06.
(731) BikeFun Hungary Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Eszik Imre, Eszik Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) RIDE’n’ROLL
(511) 12 Kerékpár.
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(210) M 07 02778 (220) 2007.08.06.
(731) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi papírtörlõk.

16 Papíráruk.

(210) M 07 02780 (220) 2007.08.06.
(731) Zamárdi Nagyközség Polgármestere, Zamárdi (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 07 02782 (220) 2007.08.06.
(731) Kaplan, Robert, Underwood, Washington (US)

(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) DA KINE
(511) 18 Tárcák; sporttáskák; hátizsákok; aktatáskák; irattáskák; uta-

zótáskák; útitáskák; futártáskák; poggyász.

25 Férfi és nõi standviselet; férfi sportingek, úszónadrágok, tú-
rarövidnadrágok és -hosszúnadrágok; nõi blúzok, fürdõruhák, rö-
vidnadrágok, hosszúnadrágok és ruhák; nõi és férfi nyomott rö-
vidujjú pólók; zoknik; kalapok, sapkák és szemellenzõk.

28 Szörfözéshez való felszerelések, nevezetesen lábtartók, láb-
tartóbetétek, kesztyûk és ujjatlan kesztyûk, hevederek, bumok, ár-
bocok; szörfdeszkák és vitorlák egyen; szörfdeszka pórázok; test-
deszkapórázok; kajak- és kenupórázok; szörfdeszkák; testdesz-
kák; szörfdeszka táskák; testdeszkatáskák; békalábtáskák; kenu
evezõtáskák és evezõtokok; felszereléstáskák; békalábak; árboc-
védõk; bumvédõk; árboctalpvédõk és árboctalpak.

(210) M 07 02797 (220) 2007.08.08.
(731) Tokaji Hímesudvar Bt., Tokaj (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 07 02804 (220) 2007.08.08.
(731) STVP Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Tálos Zsuzsanna, Dr. Tálos Zsuzsanna és dr. Kamondy Katalin
Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HAWAII WAVE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02807 (220) 2007.08.09.
(731) 4P-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Benke Miklós, dr. Benke Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, gépkocsik kar-
bantartása és javítása; jármûvek javítása és szerelése; jármûvek
karbantartása; karosszériajavítás; jármûfényezés; jármûjavító
mûhelyek; jármûmosás; jármûvek kenése; jármûvek rozsda elleni
kezelése; jármûvek tisztítása.

(210) M 07 02808 (220) 2007.08.09.
(731) Szilkrambo Kft., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 07 02809 (220) 2007.08.09.
(731) TIFFÁN’S Bt., Villány (HU)

(546)

(511) 33 Minõségi palackos bor.

(210) M 07 02810 (220) 2007.08.09.
(731) Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt., Budaörs (HU)

(740) dr. Szolnoky Andrea, Tiszakerecseny

(546)

(511) 38 Távközlés.
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(210) M 07 03717 (220) 2007.11.06.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) EGIS-Innovation is tradition
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek, diétás készítmények orvosi használatra, tapaszok, sebkötözõ
anyagok, fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok, fertõt-
lenítõszerek, készítmények kártékony állatok irtására, gombaölõ
szerek, gyomirtók.

16 Nyomdaipari termékek, újságok és folyóiratok, cédulák, pa-
pírból vagy kartonlapból, címkék, csomagolópapírok, dobozok,
tudományos publikációk, szakcikkek papír adathordozón.

41 Oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és gyógyszerészeti
képzés, gyógyászati témájú konferenciák, kongresszusok, szemi-
náriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi tárgyú könyvek,
kézikönyvek és adatbázisok kiadása.

42 Kiállítások szervezése, lebonyolítása, kivitelezése, gyógy-
szerek kutatása és fejlesztése, klinikai kipróbálása, gyógyszer és
gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, marketingtevékeny-
ség, cégképviselet.

(210) M 07 03718 (220) 2007.11.06.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) EGIS- Az innováció hagyomány
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek, diétás készítmények orvosi használatra, tapaszok, sebkötözõ
anyagok, fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok, fertõt-
lenítõszerek, készítmények kártékony állatok irtására, gombaölõ
szerek, gyomirtók.

16 Nyomdaipari termékek, újságok és folyóiratok, cédulák, pa-
pírból vagy kartonlapból, címkék, csomagolópapírok, dobozok,
tudományos publikációk, szakcikkek papír adathordozón.

41 Oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és gyógyszerészeti
képzés, gyógyászati témájú konferenciák, kongresszusok, szemi-
náriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi tárgyú könyvek,
kézikönyvek és adatbázisok kiadása.

42 Kiállítások szervezése, lebonyolítása, kivitelezése, gyógy-
szerek kutatása és fejlesztése, klinikai kipróbálása, gyógyszer és
gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, marketingtevékeny-
ség, cégképviselet.

(210) M 07 01953 (220) 2007.05.23.
(731) Aktas Hava Süspansiyon Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim

Sirketi, Kestel (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) LUFTTECH
(511) 12 Autók, tehergépkocsik, buszok, traktorok, hûtõ gépjármû-

vek, betonkeverõ gépjármûvek, katonai gépjármûvek szállítási
célokra, mentõautók, sportautók, golfautók, darus gépkocsik, haj-
tórúd szárazföldi jármûvekhez, egyéb gépjármûalkatrészek, kivé-
ve a motor részeit; gépkocsivázak, lökhárítók, ajtók, lecsukható
tetõk, motorburkolatok, sárvédõk, sárhányók; kerékpárok és mo-
torkerékpárok, mopedek és egyéb gépjármûvek, valamint azok
vázai, kormánya, gépjármûvek ablaktörlõlapátjai, gépjármû-
üzemanyagtankok (benzin/gáz).

17 Hang, hõ és elektromos áram szigetelésére szolgáló anya-
gok; gumiból, mûanyagból vagy növényi kaucsukból készült ru-
galmas csövek és tömlõk; textilanyagból készült tömlõk, tûzoltó
tömlõk, nem fémbõl készült csõburkolatok és alkatrészek, tömlõ
alkatrészek, gépjármû-radiátor-tömlõk; szintetikus anyagok és
félkész termékek, nevezetesen növényi kaucsuk, szintetikus
gyanta, cellulóz (félkész), mûanyag és viszkózus filmek és fóliák
(nem csomagolási célokra); félkész burkolat, tengelykapcsoló-
betét, mûanyag szálak, de nem textilipari célokra; gumi vagy
növényi kaucsuk zsákok csomagolási célokra.

(210) M 07 01956 (220) 2007.05.24.
(731) Aranyfácán Product Kft., Hatvan (HU)

(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(554)

(511) 29 Tartósított, szárított paradicsom; paradicsompüré; sûrített
paradicsomlé fõzéshez.

32 Sûrített paradicsomlevek.

(210) M 07 01972 (220) 2007.05.24.
(731) Hild Ingatlanbefektetõ Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) HILD MEGA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 07 02458 (220) 2007.07.06.
(731) ZAJ Discotechnika Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 07 02459 (220) 2007.07.06.
(731) ZAJ Discotechnika Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

M1308

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/12

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



(210) M 07 02470 (220) 2007.07.06.
(731) dr. Noszticzius Zoltán, Budapest (HU)

(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) SOLUMIUM
(511) 5 Fertõzésgátló szer (antiszeptikum).

(210) M 07 02816 (220) 2007.08.10.
(731) Révhegyiné Szabó Ilona Ágnes, Gyõr (HU)

(546)

(511) 16 Nyomtatott információs és regionális kiadványok; hírleve-
lek; újságok; folyóiratok; magazinok; nyomdaipari termékek; is-
mertetõfüzetek és különféle útmutatók; idõszaki kiadványok; ter-
jesztett útmutató és tájékoztató, nyereményjátékokra, szórakozta-
tóprogramokra vonatkozó ismertetõk, mûsorkalauzok; könyvek;
egyéb nyomtatott anyagok.

(210) M 07 02821 (220) 2007.08.10.
(731) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) MIG-400
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, diétás anyagok gyógyászati

használatra.

(210) M 07 02822 (220) 2007.08.13.
(731) Pimper István, Veszprém (HU)

(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) MeDDDImage
(511) 16 Papírból és kartonból készült termékek, amelyek nem tar-

toznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvek, kézi-
könyvek, albumok, atlaszok, brosurák, vékony fûzött könyvek,
könyvecskék, füzetek, katalógusok, noteszek, nyomtatott publi-
kációk, oktatási eszközök (készülékek kivételével), folyóiratok,
magazinok, revük (idõszaki lapok), iratgyûjtõk, dossziék, irattar-
tók (irodai cikkek), iskolaszerek, cserélhetõ betétlapos (irattartók-
ra kihúzható) fedõlapok, fedelek, kötések, borítók (papíráruk),
könyvkötések, könyvkötészeti cikkek, fényképek, képek, levele-
zõlapok, grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók, grafikus ábrá-
zolások, nyomatok (metszetek), naptárak, naptárak letéphetõ la-
pokkal, efemeridák, nyomtatványok, portrék, arcképek, poszte-
rek, prospektusok, transzparensek (papíráruk), plakátok, falraga-
szok papírból vagy kartonból, hirdetõtáblák papírból vagy karton-
ból, zacskók csomagolásra (papírból vagy mûanyagból), zászlók
(papírból).

41 Könyvkiadás, oktatás, oktatási tárgyú információk, online
elérhetõ elektronikus publikációk, digitális képfelvételezés, szó-
rakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadá-
sa.

(210) M 07 02827 (220) 2007.08.14.
(731) Toponári Aqua Kft., Kaposvár (HU)

(740) Török Antal, Gyõr

(541) ZSELICI GYÉMÁNT
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények
italokhoz.

(210) M 07 02828 (220) 2007.08.14.
(731) Shiraz Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 07 02845 (220) 2007.08.15.
(731) László Árpád, Budapest (HU)
(740) dr. Békefi László ügyvéd, Budapest

(541) TAO THE CLUB
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-

lásadás.

(210) M 07 02847 (220) 2007.08.15.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) MOLINDAL
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek.

(210) M 07 02848 (220) 2007.08.15.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) TAMULID
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek.

(210) M 07 02869 (220) 2007.08.17.
(731) Karácsondi Attila, Bagi (HU)

(541) LAGOON HANDMADE
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-

bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02870 (220) 2007.08.17.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) EGISTROZOL
(511) 5 Onkológiai betegségek kezelésére szolgáló humán gyógy-

szerészeti készítmények.

(210) M 07 02873 (220) 2007.08.17.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) CYTOROZOL
(511) 5 Onkológiai betegségek kezelésére szolgáló humán gyógy-

szerészeti készítmények.

(210) M 07 02016 (220) 2007.05.30.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(541) Parlamenti ütközõ
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
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írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 07 02019 (220) 2007.05.30.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(541) Történet, hangszerelve
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 07 03777 (220) 2007.11.12.
(731) Dr. Bata Magyar Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ Zrt.,

Ócsa (HU)

(541) BIO SANTRIX
(511) 5 Takarmányadalék malacok választáskori hasmenésének

megelõzésére, illetve a kialakult betegség megszüntetésére.

(210) M 07 03779 (220) 2007.11.12.
(731) Dr. Bata Magyar Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ Zrt.,

Ócsa (HU)

(541) DR BATA
(511) 5 Takarmányadalék gyógyászati célra.

31 Takarmányadalék nem gyógyászati célra.

(210) M 07 02037 (220) 2007.05.30.
(731) Zöld Pardon Vendéglátó és Kulturális Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

43 Vendéglátás (élelmezés).

(210) M 07 02040 (220) 2007.05.30.
(731) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-

mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(210) M 07 02043 (220) 2007.05.30.
(731) LEDO Kft., Szada (HU)

(554)

(511) 30 Jégkrém.

(210) M 07 02048 (220) 2007.05.30.
(731) Hajdu Pál, Tószeg (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) JENNY
(511) 32 Vizek, ásványvizek, termékek ásványvizek elõállításához,

szénsavas italok, termékek szénsavas vizek elõállításához, porok
szénsavas italokhoz, készítmények italok elõállításához, szörpök
italokhoz, szörpök limonádékhoz, limonádék, gyümölcslevek, al-
koholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkohol-
mentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes gyümölcsnektárok,
alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, izotóniás italok,
zöldséglevek.

(210) M 07 02071 (220) 2007.05.31.
(731) Kucsorka László, Budapest (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda - Pintz György

szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(210) M 07 02518 (220) 2007.07.11.
(731) Ye Mengya, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ.
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(210) M 07 02522 (220) 2007.07.11.
(731) HB Cosmetics Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Karcsics Tamás, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 07 02523 (220) 2007.07.11.
(731) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(210) M 07 02524 (220) 2007.07.11.
(731) Nissan Chemical Industries, Ltd., Chiyoda-ku, Tokyo (JP)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PILOT
(511) 5 Herbicidek, rovarirtók, fungicidek; készítmények gyomok

és élõsködõk elpusztítására.

(210) M 07 02942 (220) 2007.08.28.
(731) Euro Sharpness Kft., Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek.

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök.

(210) M 07 02102 (220) 2007.06.04.
(731) Ferr-Express Kft., Kecskemét (HU)

(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, illetve ezekbõl készült
fémtermékek, nevezetesen fémcsövek, csõvezetékek, szelepek,
folyadékelvezetõ csövekhez és csatornákhoz való fémbõl készült
rögzítõelemek, fémszerelvények, bilincsek, láncok, csapok, ku-
pakok; fém tömegcikkek; fém építõanyagok; lakatosipari termé-
kek; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos fémkábelek és
huzalok, fémvezetékek, lakatosipari termékek; fémbõl készült
építõanyagok; hordozható fémszerkezetek, egyéb fémtermékek
és minden más, a 6. áruosztályba tartozó termék.

40 Anyagmegmunkálás, fémöntés, kovácsolás, forgácsolás,
sajtolás, köszörülés, fémek bevonása, felülkezelése, kadmiumo-
zás, krómozás, fémek hõkezelése, edzése, fémfelületek kezelése,
galvanizálás, ónozás, cinezés, polírozás (csiszolás) és minden
más, a 40. osztályba tartozó szolgáltatás.

(210) M 07 02115 (220) 2007.06.05.
(731) Adria Tabak Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(210) M 07 02539 (220) 2007.07.13.
(731) Európa Tréning Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Sági Péter, Dr. Sági Ügyvédi Iroda, Romhány

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 07 02545 (220) 2007.07.13.
(731) Mobil Média Stúdió Produkciós Iroda Közkereseti Társaság,

Budapest (HU)

(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)
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(511) 9 Hardver, szoftver, így különösen mobiltelefon-alkalmazá-
sok, számítógép- és mobiltelefon-kiegészítõk, adattovábbítás,
-tárolás és -feldolgozás céljára szolgáló eszközök, adatfeldolgozó
készülékek, audiovizuális eszközök.

(210) M 07 02551 (220) 2007.07.16.
(731) Horváth András, Gyenesdiás (HU);

Kovács Tamás, Nagykanizsa (HU)

(546)

(511) 44 Szaunaház-, szaunaszalon-, wellness-szalonok szolgáltatá-
sai, személyre szabott higiéniai, egészség-, szépség-, és testápolá-
si szolgáltatások.

(210) M 07 02553 (220) 2007.07.16.
(731) Ifjúsági és Sportkommunikációs Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 07 02994 (220) 2007.09.03.
(731) Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Colonia Pena Blanca Santa Fe,

Mexico (MX)

(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker
& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) QUIZZ
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(210) M 07 03007 (220) 2007.09.04.
(731) Alveola Kft., Budapest (HU)

(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 7 Mosógépek, mosogatógépek.

11 Mikrohullámú sütõk, hûtõgépek, borhûtõk.

(210) M 07 03009 (220) 2007.09.04.
(731) Wormsign-Computer Kft., Szigethalom (HU)

(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) Realpower
(511) 9 Akkumulátorok, elektromos; akkumulátortöltõk.

(210) M 07 03010 (220) 2007.09.04.
(731) WPR KAPPA Ingatlanfejlesztõ, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Fütty Tivadar, Dr. Fütty Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DUNA PASSAGE
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 07 03018 (220) 2007.09.04.
(731) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Budapest (HU)

(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(541) MODERN képmesék
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

35 Reklámozás; kereskedelmi tevékenység.

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

(210) M 07 00902 (220) 2007.03.20.
(731) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)

(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) ORANGE ICE
(511) 30 Cukorka- és cukrászáruk, nevezetesen rágógumi, buborék-

ká fújható rágógumi, cukorka, kandiscukor és menták.
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(210) M 07 01170 (220) 2007.04.05.
(731) Csapó Richárd, Gyõr (HU)
(740) dr. Kovács Kálmán ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 07 01189 (220) 2007.04.06.
(731) Makkai Lilla, Kisoroszi (HU);

Illés Dávid, Budapest (HU);
Illés Bence, Budapest (HU);
Illés Áron, Mezõkövesd (HU)

(541) ILLÉS LAJOS
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, üzleti menedzselés elõadómûvészek
részére; árverés.

41 Bálok szervezése; diszkók (szolgáltatásai); elõadómûvé-
szek szolgáltatásai; fogadások tervezése (szórakoztatás); hangfel-
vételek kölcsönzése; hangstúdiók (szolgáltatásai); karaokeszol-
gáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy okta-
tás); kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, rádió- és
televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; show-mûso-
rok; show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sza-
badidõs szolgáltatások nyújtása; színházi produkciók; szórakoz-
tatás; videofilmgyártás; video(szalagra) filmezés; zene összeállí-
tása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék; varieték; éjszakai
klubok; élõ elõadások bemutatása; alkotómûhelyek szervezése és
lebonyolítása (gyakorlat).

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 07 02592 (220) 2007.06.06.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) PARTY REJTVÉNY REVÛ
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;

írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 07 02597 (220) 2007.06.06.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) TEREFERE REJTVÉNY REVÛ
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 07 02685 (220) 2007.06.06.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 02686 (220) 2007.06.06.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 02687 (220) 2007.06.06.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 02689 (220) 2007.06.06.
(731) Herendi Miklós, Budapest (HU)
(740) Elzett Zár- és Vasalatárugyár, Sopron

(541) Második-lépcsõ
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;

írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

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

(210) M 07 02690 (220) 2007.06.06.
(731) Herendi Miklós, Budapest (HU)

(541) SECOND STEP
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

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

(210) M 07 02691 (220) 2007.06.06.
(731) dr. Szemerey Balázs István, Budapest (HU)

(541) AKADÉMIAI AESTHETICA
(511) 44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgál-

tatások emberek részére; különösen plasztikai sebészet.

(210) M 07 02128 (220) 2007.06.07.
(731) RS Testkultúra Sportegyesület, Budaörs (HU)

(541) Air-Bo rekreációs program
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 07 02134 (220) 2007.06.07.
(731) HOUSE OF PRINCE A/S, Soborg (DK)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SATIN �w�

(511) 34 Dohány, cigaretta, dohányzási cikkek, gyufák.

(210) M 07 02135 (220) 2007.06.07.
(731) Vision Express (UK) Limited, Nottingham (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Fertõtlenítõoldatok; kontaktlencse-tisztító, -fertõtlenítõ és
-áztató oldatok; szemlemosó oldatok; mûkönny; sóoldatok.

9 Optikai berendezések és felszerelések; szemüvegek; szem-
üvegüvegek; napszemüvegek; kontaktlencsék; lencsék; szem-
üveg- és napszemüveg-keretek és tokok; kontaktlencse-tároló to-
kok; szemen hordott eszközök, valamint a fenti termékekkel
kapcsolatos alkatrészek és felszerelések.

35 Kiskereskedelmi szolgáltatások az optikai eszközökre és
berendezésekre, szemüvegekre, szemüvegüvegekre, napszem-
üvegekre, kontaktlencsékre, lencsékre, szemüveg-, lencse-, nap-
szemüvegkeretekre és -tokokra, kontaktlencse-tárolókra, szemen
hordott eszközökre, fertõtlenítõoldatokra, kontaktlencse-tisztító,
-fertõtlenítõ és -áztató oldatokra, szemlemosó oldatokra, mû-
könnyre és sóoldatokra vonatkozóan.

44 Optikus (látszerész) szolgáltatások; optometriai (látásmeg-
határozás) szolgáltatások.
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(210) M 07 02136 (220) 2007.06.07.
(731) Vision Express (UK) Limited, Nottingham (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Fertõtlenítõoldatok; kontaktlencse-tisztító, -fertõtlenítõ és
-áztató oldatok; szemlemosó oldatok; mûkönny; sóoldatok.

9 Optikai berendezések és felszerelések; szemüvegek; szem-
üvegüvegek; napszemüvegek; kontaktlencsék; lencsék; szem-
üveg- és napszemüveg-keretek és tokok; kontaktlencse-tároló to-
kok; szemen hordott eszközök, valamint a fenti termékekkel
kapcsolatos alkatrészek és felszerelések.

35 Kiskereskedelmi szolgáltatások az optikai eszközökre és
berendezésekre, szemüvegekre, szemüvegüvegekre, napszem-
üvegekre, kontaktlencsékre, lencsékre, szemüveg-, lencse-, nap-
szemüvegkeretekre és -tokokra, kontaktlencse-tárolókra, szemen
hordott eszközökre, fertõtlenítõoldatokra, kontaktlencse-tisztító,
-fertõtlenítõ és -áztató oldatokra, szemlemosó oldatokra, mû-
könnyre és sóoldatokra vonatkozóan.

44 Optikus (látszerész) szolgáltatások; optometriai (látásmeg-
határozás) szolgáltatások.

(210) M 07 02160 (220) 2007.06.11.
(731) Choco Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csajághy Edina, Csajághy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

30 Csokoládé, bonbon.

43 Vendéglátás.

(210) M 07 02632 (220) 2007.07.20.
(731) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) KALIAKRA
(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(210) M 07 02634 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ETAXENE
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 07 02635 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 07 02637 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) VESSEL
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 07 02638 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) REDACTIV
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 07 02639 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) LORMYX
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 07 02640 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) XIFAXAN
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 07 03023 (220) 2007.09.05.
(731) Orbán Györgyi, Kiskõrös (HU)
(740) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Mariska
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
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és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(210) M 07 00924 (220) 2007.03.20.
(731) Rákóczi Borút Egyesület, Szerencs (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(210) M 07 01050 (220) 2007.03.29.
(731) Mellow Mood Group Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jakab János ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás, idõleges szállásadás.

(210) M 07 01051 (220) 2007.03.29.
(731) Mellow Mood Group Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jakab János ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 42 Vendéglátás, idõleges szállásadás.

(210) M 07 01067 (220) 2007.03.29.
(731) Répás Lajos, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Kulturális szolgáltatások szervezése, mûsoros videofelvéte-
lek készítése, kiadása, forgalmazása, szépségverseny-szervezés.

(210) M 07 02641 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) NORMIX
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 07 02642 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) BENORAL
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 07 02644 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) DICLOREUM
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 07 02645 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) ALFAFERONE
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 07 02646 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) FLUXUM
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
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(210) M 07 02647 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) TETRAMIL
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 07 02648 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) TRIENE
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 07 02649 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) PROCTOSOLL
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 07 02650 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) NIFEDICOR
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 07 02651 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) KETODOL
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 07 02652 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) GYNLINE
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 07 02653 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) VAGILEN
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 07 02654 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) POLIDES
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 07 02655 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TROFOGIN
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 07 02702 (220) 2007.07.25.
(731) Performance Sailing Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök
(hajók, vízi jármûvek).

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk (sportruházat, fürdõru-
hák, fürdõnadrágok, vízhatlan ruházat, sportcipõk, sportlábbelik,
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szemellenzõk, öltözék vízisíeléshez, strandruhák, ruházat, ruha-
nemûk).

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek (felszerelések
vitorlás hajókhoz; vitorlás deszkák).

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés
(hajózási szolgáltatások, vízi jármûvek kölcsönzése, vízi utazá-
sok szervezése, jármûkölcsönzés).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek (sportfelszerelések kölcsönzése, sportversenyek
rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása).

(210) M 07 02708 (220) 2007.07.25.
(731) Clinident Egészségügyi Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

(740) dr. Bródy Edit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 44 Fogászat.

(210) M 07 03091 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 07 03092 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 07 03093 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 07 03094 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

(210) M 07 00995 (220) 2007.03.26.
(731) WYETH (Delaware állam törvényei szerint mûködõ cég),

Madison, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer be-
tegségeinek és rendellenességeinek, neurológiai rendellenessé-
geknek, a menopauza vazomotorikus szimptómáinak, valamint
neurotikus rendellenességeknek, neuropatikus fájdalmaknak, fib-
romialgiának, húgyúti rendellenességnek és krónikus fájdalmak-
nak a megelõzésére és/vagy kezelésére.

(210) M 07 01231 (220) 2007.04.16.
(731) ALBORELLO’99 Kft., Dunakeszi (HU)

(546)

(511) 32 Gyümölcsital-sûrítmények.

(210) M 07 02190 (220) 2007.06.12.
(731) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) BETÛBÁR
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
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munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 02191 (220) 2007.06.12.
(731) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Okosabb vagy mint egy ötödikes?
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 02192 (220) 2007.06.12.
(731) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,

jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 02709 (220) 2007.07.26.
(731) DEI Magyarország Diagnosztika Export-Import Kft.,

Gyöngyös (HU)

(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ProControl
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 07 02712 (220) 2007.07.26.
(731) Új-Palini-Hús Zrt., Nagykanizsa (HU)

(740) dr. Takács Tibor ügyvéd, Zalaegerszeg

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
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(210) M 07 02713 (220) 2007.07.26.
(731) Új-Palini-Hús Zrt., Nagykanizsa (HU)
(740) dr. Takács Tibor ügyvéd, Zalaegerszeg

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

(210) M 07 02714 (220) 2007.07.26.
(731) KK Transz International Fuvarozó és Szolgáltató Kft., Érd (HU)
(740) dr. Törös Judit, Dr. Törös Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; szállítmányozás.

(210) M 07 02716 (220) 2007.07.17.
(731) Szécsényi Sütõipari és Kereskedelmi Kft., Dunaújváros (HU)

(541) ez íz lett
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 07 03096 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

(210) M 07 03097 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

(210) M 07 03099 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

(210) M 07 03100 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 07 03101 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 07 03102 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 07 03103 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 07 01382 (220) 2007.04.19.
(731) REevolutio Fejlesztési és Befektetési Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)

(740) Dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, dr. Lajtos László ügyvéd,
Budapest

(546)

(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; ke-
reskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.

(210) M 07 02193 (220) 2007.06.13.
(731) Antos Balázs, Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Cipzártáskák; nõi és férfitáskák, övtáskák, tárcák melyek
spirál vagy duplaspirál alakban összevarrt cipzárból készülnek.

(210) M 07 02195 (220) 2007.06.13.
(731) Ewopharma Ag Magyarországi Kereskedelmi Képviselete,

Budapest (HU)

(740) dr. Fekete Réka, Dr. Fekete Réka Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 44 Egészségügyi szolgáltatások.

(210) M 07 02197 (220) 2007.06.13.
(731) Kolping Hotel Kft., Alsópáhok (HU)

(541) Bobóország
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 07 02199 (220) 2007.06.13.
(731) Kolping Hotel Kft., Alsópáhok (HU)

(541) Bobó
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(210) M 07 02201 (220) 2007.06.13.
(731) SMartResearch International Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gálné dr. Pénzes Lívia ügyvéd, Budapest

(541) Virgin Eye mystery shopping
(511) 35 Közvélemény-kutatás, piaci tanulmányok, piackutatás.

(210) M 07 02202 (220) 2007.06.13.
(731) SMartResearch International Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gálné dr. Pénzes Lívia ügyvéd, Budapest

(541) Szûz Szem próbavásárlás
(511) 35 Közvélemény-kutatás, piaci tanulmányok, piackutatás.

(210) M 07 02203 (220) 2007.06.13.
(731) SMartResearch International Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gálné dr. Pénzes Lívia ügyvéd, Budapest

(541) Qualified Intelligence
(511) 35 Közvélemény-kutatás, piaci tanulmányok, piackutatás.

(210) M 07 02212 (220) 2007.06.13.
(731) Pelczer Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Vetõ Gábor, Strasser Józsa Vetõ Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Akusztikus csatolók, anyagok elektromos vezetékekhez
(huzalok, kábelek), audiovizuális tanítási eszközök, belsõ, fedél-
zeti távbeszélõ készülék, CD-ROM (kompakt) lemezek, chipek
(integrált áramkörök), detektorcsõ, audion (rádió), detektorok, di-
afragmák (akusztika), diktafonok, dugaszolóaljzatok, dugaszok,
elektromos csatlakozások, elektromosan fûtött zoknik, elektroni-
kus jeladók, ellenállások, elektromos, erõsítõcsövek, erõsítõk,
fejhallgatók, fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz, frek-
venciamérõk, hangátviteli készülékek, hangfelszedõ karok le-
mezjátszókhoz, hengfelvevõ készülékek, hangfelvételhordozók,
hanglemezek, hangrögzítõ szalagok, hangszóródobozok, hang-
szórók, hangosbemondók, hangvezetõk, hangvisszaadó készülé-
kek, határolók, limiterek (elektromosság), integrált áramkörök,
interfészek (informatika), kapacitásmérõk, kazetta lejátszók, ká-
belek, elektromos, koaxiális kábelek, kompakt(CD) lemezját-
szók, kompakt lemezek(audio-video), kondenzátorok, elektro-
mos, lemágnesezõ készülékek magnetofonszalagokhoz, lemez-
adagolók, juke boxok (informatika), lemezjátszók, lemezjátszó-
tûk cseréjére szolgáló készülékek, lemezmeghajtók (számítógé-
pekhez), magnetofonfej-tisztító szalagok, magnetofonok, magne-
tofonszalagok, mágneses adathordozók, mágneslemezek, mág-
nesszalag-egységek (informatika), memóriakártyák, intelligens
mikrokártyák, metronómok, ütemadók, mérlegek, mérõberende-
zések, mérõmûszerek, mérõkészülékek, elektromos, mérõmûsze-
rek, mikrofonok, nagyfrekvenciás készülékek, oktatási készülé-
kek, optikai adathordozók, optikai lemezek, optikai letapogató-
egységek, optikai üvegszálak (fényvezetõ szálak), oszcillográfok,
precíziós mérlegek, precíziós mérõmûszerek, rádiók jármûvekbe,
rádiókészülékek, sétálómagnók, számítógép-perifériák, számító-
gépprogramok (rögzített), szigetelt rézhuzalok, szoftverek (rögzí-
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tett), szonárok, hanglokátorok, szórakoztatókészülékek, amelyek
csak televíziós vevõkészülékkel használhatók, szünetmentes
áramforrások, távirányító készülékek, televíziós készülékek, tér-
hatású készülékek, tölcsérek hangszórókhoz, töltõkészülékek
elektromos elemekhez, transzformátorok, tranzisztorok, tûk le-
mezjátszókhoz, vákuumcsövek (rádió), vevõkészülékek (audio-,
video-), vezetékcsatlakozások, elektromos, vezetékek, elektro-
mos, vezetõk, elektromos, videojáték-kazetták, videokamerák,
videokazetták, videoképernyõk, videomagnók, képmagnók, vi-
deoszalagok, villamos kábelek, wurlitzerek (zenegépek), zavar-
szûrõ készülékek (villamosság), állványok fényképezõgépekhez.

(210) M 07 02213 (220) 2007.06.13.
(731) Atkins Club Europ Ltd., Seychelles (SC)

(740) dr. Kálóczy György, Solt & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Albumin étkezésre, algakivonatok étkezésre, alginátok táp-
lálkozási célra, alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré,
amerikaimogyoró-vaj, amerikaimogyoró, feldolgozott, angolsza-
lonna, aszalt kókuszdió, bab, tartósított, baromfi (nem élõ), borsó,
tartósított, bundás burgonyaszeletek, bundás virsli, burgonyaszi-
rom, csemegeuborka, csigatojások (táplálkozási célra), csontolaj,
étkezési, datolya, dió (feldolgozott), disznóhús, dzsemek,
faggyú, étkezési, fagyasztott gyümölcsök, fehérje emberi fo-
gyasztásra, fésûkagyló (nem élõ), garnélarákok (nem élõ), gom-
ba, tartósított, gyömbérdzsem, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya
(zselé), gyümölcskonzervek, gyümölcsök, fõtt, gyümölcsök, tar-
tósított, gyümölcspép, gyümölcssaláták, gyümölcsszeletkék (ap-
ró), hagyma, tartósított, hal (nem élõ), hal, tartósított, halból ké-
szített ételek, halenyv, zselatin táplálkozáshoz, halfilé, halhús em-
beri fogyasztásra, halkonzervek, hentesáruk, heringek, homár
(nem élõ), hummusz [csicseriborsókrém], hús, hús, tartósított,
húskivonatok, húskocsonya, húskonzervek, húsleves, erõleves,
húsleves-koncentrátumok, húsleveshez (táptalajhoz) készítmé-
nyek, joghurt, kagylók, ehetõ (nem élõ), kagylók (nem élõ), ka-
kaóvaj, kandírozott (cukrozott) gyümölcsök, kaviár, kazein táp-
lálkozási használatra, kefir, kókuszolaj, kókuszvaj, kókuszzsír,
kolbász, konyha(kerti) növények, konzervált, krokett, kukorica-
olaj, kumisz (tejes ital), languszták (nem élõ), lazac, lekvár, len-
cse, tartósított, leveskészítmények, levesek, madárfészkek, ehetõ,
mandula, darált, margarin, mazsola, máj, májpástétom, naprafor-
góolaj, étkezési, olajbogyó, tartósított, olajok, étkezési, olívaolaj,
étkezési, osztriga (nem élõ), pacal, paradicsomlé fõzéshez, para-
dicsompüré, pálmamagolaj (élelmezésre), pálmaolaj (táplálko-
zásra), pektin táplálkozásra, pikkalilli, rákfélék, keménytestû
(nem élõ), rákok, folyami (nem élõ), repceolaj, étkezési, sajtok,
savanyú káposzta, savanyúságok, selyemhernyógubó, emberi fo-
gyasztásra, sonka, sózott hal, sózott hús, sült burgonya, chips, sza-
lonna, szardella, ajóka, szardínia, szarvasgomba, tartósított, szárí-
tott zöldségek, szezámolaj, szójabab, tartósított, táplálkozási
használatra, tahini [szezámmagkrém], tej, tejes italok (fõként tejet
tartalmazó), tejoltó, tejsavó, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejter-
mékek, tengeri rákok, apró (nem élõ), tengeri uborkák (nem élõ),
tofu, tojásfehérje, tojások, tojáspor, tojássárgája, tonhal, tõzeg-
áfonyaszósz [befõtt], vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka (hentes-
áru), virágporkészítmények (élelmiszer), zöldségek, fõtt, zöldsé-
gek, tartósított, zöldségkonzervek, zöldséglevek fõzéshez, zöld-
ségleves készítmények, zöldségsaláták, zselatin étkezésre, zse-
lék, étkezési, zsírok, étkezési, zsírtartalmú anyagok étkezési zsí-
rok elõállításához, zsírtartalmú keverékek, kenyérre, állati velõ
táplálkozási célra.

(210) M 07 02214 (220) 2007.06.13.
(731) Atkins Club Europ Ltd., Seychelles (SC)
(740) dr. Kálóczy György, Solt & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Albumin étkezésre, algakivonatok étkezésre, alginátok táp-
lálkozási célra, alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré,
amerikaimogyoró-vaj, amerikaimogyoró, feldolgozott, angolsza-
lonna, aszalt kókuszdió, bab, tartósított, baromfi (nem élõ), borsó,
tartósított, bundás burgonyaszeletek, bundás virsli, burgonyaszi-
rom, csemegeuborka, csigatojások (táplálkozási célra), csontolaj,
étkezési, datolya, dió (feldolgozott), disznóhús, dzsemek,
faggyú, étkezési, fagyasztott gyümölcsök, fehérje emberi fo-
gyasztásra, fésûkagyló (nem élõ), garnélarákok (nem élõ), gom-
ba, tartósított, gyömbérdzsem, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya
(zselé), gyümölcskonzervek, gyümölcsök, fõtt, gyümölcsök, tar-
tósított, gyümölcspép, gyümölcssaláták, gyümölcsszeletkék (ap-
ró), hagyma, tartósított, hal (nem élõ), hal, tartósított, halból ké-
szített ételek, halenyv, zselatin táplálkozáshoz, halfilé, halhús em-
beri fogyasztásra, halkonzervek, hentesáruk, heringek, homár
(nem élõ), hummusz [csicseriborsókrém], hús, hús, tartósított,
húskivonatok, húskocsonya, húskonzervek, húsleves, erõleves,
húsleves-koncentrátumok, húsleveshez (táptalajhoz) készítmé-
nyek, joghurt, kagylók, ehetõ (nem élõ), kagylók (nem élõ), ka-
kaóvaj, kandírozott (cukrozott) gyümölcsök, kaviár, kazein táp-
lálkozási használatra, kefir, kókuszolaj, kókuszvaj, kókuszzsír,
kolbász, konyha(kerti) növények, konzervált, krokett, kukorica-
olaj, kumisz (tejes ital), languszták (nem élõ), lazac, lekvár, len-
cse, tartósított, leveskészítmények, levesek, madárfészkek, ehetõ,
mandula, darált, margarin, mazsola, máj, májpástétom, naprafor-
góolaj, étkezési, olajbogyó, tartósított, olajok, étkezési, olívaolaj,
étkezési, osztriga (nem élõ), pacal, paradicsomlé fõzéshez, para-
dicsompüré, pálmamagolaj (élelmezésre), pálmaolaj (táplálko-
zásra), pektin táplálkozásra, pikkalilli, rákfélék, keménytestû
(nem élõ), rákok, folyami (nem élõ), repceolaj, étkezési, sajtok,
savanyú káposzta, savanyúságok, selyemhernyógubó, emberi fo-
gyasztásra, sonka, sózott hal, sózott hús, sült burgonya, chips, sza-
lonna, szardella, ajóka, szardínia, szarvasgomba, tartósított, szárí-
tott zöldségek, szezámolaj, szójabab, tartósított, táplálkozási
használatra, tahini [szezámmagkrém], tej, tejes italok (fõként tejet
tartalmazó), tejoltó, tejsavó, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejter-
mékek, tengeri rákok, apró (nem élõ), tengeri uborkák (nem élõ),
tofu, tojásfehérje, tojások, tojáspor, tojássárgája, tonhal, tõzeg-
áfonyaszósz [befõtt], vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka (hentes-
áru), virágporkészítmények (élelmiszer), zöldségek, fõtt, zöldsé-
gek, tartósított, zöldségkonzervek, zöldséglevek fõzéshez, zöld-
ségleves készítmények, zöldségsaláták, zselatin étkezésre, zse-
lék, étkezési, zsírok, étkezési, zsírtartalmú anyagok étkezési zsí-
rok elõállításához, zsírtartalmú keverékek, kenyérre, állati velõ
táplálkozási célra.

(210) M 07 02215 (220) 2007.06.13.
(731) Masterplast Group International Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadó, Menedzser

és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) THERMOMASTER
(511) 17 Hõszigetelõ anyagok; hangszigetelõ anyagok; szigetelõ-

anyagok, valamint szigetelõlemezek; tömítõanyagok; üveggya-
pot szigetelési célra.

(210) M 07 02216 (220) 2007.06.13.
(731) SigmaKalon Deco Nederland B.V., Ad Uithoorn (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DUCK PAINT
(511) 2 Színezékek, festékek, kencék, fixálószerek (fénymáz), lak-

kok, rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maró-
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anyagok; nyers természetes gyanták; festékek fára (beltéri és kül-
téri); festõanyagok fára; fémlapok és fémporok festõk és dekora-
tõrök részére; fedõ bevonatok (festékek) épületek belsõ és külsõ
felületére; homlokzati festékek; akrilfestékek; korróziógátló ter-
mékek; hígítószerek, sûrítõanyagok és kötõanyagok színezékek-
hez és színezõanyagokhoz; kötõanyagok és hígítószerek festé-
kekhez.

(210) M 07 02218 (220) 2007.06.13.
(731) Sarp Industries, Limay (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SARP INDUSTRIES
(511) 35 Környezetvédelemre és hulladékkezelésre vonatkozó hirde-

tés; üzletvezetési tanácsadás, környezetvédelemmel kapcsolatos
üzletvezetési konzultáció, hulladékkezelés és hulladékhasznosí-
tás, beleértve a veszélyes és mérgezõ hulladékot; üzleti tanács-
adás vagy információ hulladékgyûjtéssel, hulladékfeldolgozással
és hulladékhasznosítással kapcsolatban, beleértve a veszélyes és
mérgezõ hulladékot, hulladékszétválasztó központok irányítását;
számítógépes adattár.

39 Hulladékgyûjtés, beleértve a veszélyes és mérgezõ hulladé-
kok gyûjtése; szárazföldi és vízi hulladékszállítás, beleértve a ve-
szélyes és mérgezõ hulladékok szállítása; hulladék, kis mennyisé-
gû szennyvíz és kifolyóvíz csomagolása és tárolása; hulladék-
gyûjtésre vonatkozó gyûjtés, szállítás, csomagolás és tárolás,
beleértve a veszélyes és mérgezõ hulladékokat.

40 Hulladékfeldolgozás, komposztálás, szétzúzás, érlelés, el-
különítés, beleértve a veszélyes és mérgezõ hulladékokat, hulla-
dékeltávolítás hamvasztással és energiahamvasztással; szemét új-
rahasznosítása, beleértve a veszélyes hulladékot; szemét szi-
vattyúzása és eltávolítása; hulladék-újrahasznosítás és -visszafor-
dítás; salakhasznosítás; energiahasznosítás hulladékégetéssel; ki-
égett világítócsövek újrahasznosítása; gyógyítóiszap, beleértve a
szennyvíztisztító üzemekben keletkezett iszap hasznosítása, ned-
vesítés, homogenizálás, erjesztés és biológiai eljárás komposztá-
lásra és a hulladék kezelésére; gázüledék-folyamat eljárás; ener-
giatermelés, beleértve a hulladékhasznosításból, veszélyes és
mérgezõ anyagokból nyert biogázt és elektromosságot.

42 Tanulmányozása és kivitelezése a hulladék témakörben, be-
leértve veszélyes és mérgezõ hulladékot, a begyûjtéstõl a feldol-
gozásig és hasznosításig; környezetvédelmi konzultáció, levegõ-
szennyezés-megelõzési szolgáltatás és rehabilitáció a csökkent
értékû talajoknak és helyszíneknek; számítógépes programozás a
fent említett technikai feladatok és környezetvédõ adatbázis létre-
hozása; környezetvédelmi és hulladékhasznosítási tudományos és
ipari kutatás, beleértve a veszélyes és mérgezõ hulladékot, és az
ebbõl nyert energia; kémiai, biokémiai és bakteriológiai analízis a
hulladékhasznosítás terén.

(210) M 07 03364 (220) 2007.10.03.
(731) 77 Elektronika Mûszeripari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) URISED
(511) 10 Orvosi berendezések és készülékek, diagnosztikai berende-

zések és készülékek orvosi célokra, orvosi berendezések és készü-
lékek testfolyadék vizsgálatához vagy analizálásához, orvosi be-
rendezések és készülékek vizelet analizálásához; mindezek alkat-
részei és tartozékai.

(210) M 07 02234 (220) 2007.06.15.
(731) Gemsys Europe Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti) életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések, hangok vagy fényképek rögzítésére, továb-
bítására, másolására szolgáló készülékek és mágneses adathordo-
zók, hanglemezek, automata elosztóberendezések és szerkezetek
érmebedobással mûködõ készülékekhez, regiszteres pénztárgé-
pek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógé-
pek, tûzoltó készülékek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére, ecsetek,
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk, klisék.

(210) M 07 02235 (220) 2007.06.15.
(731) Wilhelm Hamm GmbH & Co. KG, Osnabrück (DE)

(740) dr. Markója Péter, 230. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Mercedes
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; mindezen áruk részei és

alkatrészei, amennyiben a 25. áruosztályba tartoznak.

(210) M 07 02253 (220) 2007.06.20.
(731) Szinga-Sport Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02255 (220) 2007.06.20.
(731) Infocards Kft., Pécs (HU)

(740) dr. Juhász Gábor, Juhász Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)

(511) 35 Reklámozás, reklámügynökségi tevékenység.

(210) M 07 02256 (220) 2007.06.20.
(731) Pannon Aqua ’95 Zrt., Csány (HU)

(740) dr. Szekrényes Gabriella, Hatvani 1. sz. Ügyvédi Iroda, Hatvan

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.
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(210) M 07 02258 (220) 2007.06.20.
(731) Agro-Vitál Kft., Budapest (HU)

(541) VIDRÓCZKI
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 07 02718 (220) 2007.07.27.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 07 02720 (220) 2007.07.27.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 07 02721 (220) 2007.07.27.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) hotband
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 07 02723 (220) 2007.07.27.
(731) Sanoma Digitál Média Közép-Európai Kommunikációs Zrt.,

Budapest (HU)

(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) lakosztály
(511) 38 Távközlés, különösen: televíziómûsorok.

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

(210) M 07 02724 (220) 2007.07.27.
(731) Sanoma Digitál Média Közép-Európai Kommunikációs Zrt.,

Budapest (HU)

(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Rubint - minden, ami nõ
(511) 38 Távközlés, különösen: televíziómûsorok.

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

(210) M 07 02725 (220) 2007.07.27.
(731) Sanoma Digitál Média Közép-Európai Kommunikációs Zrt.,

Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Forró témák
(511) 38 Távközlés, különösen: televíziómûsorok.

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

(210) M 07 02727 (220) 2007.07.27.
(731) Sanoma Digitál Média Közép-Európai Kommunikációs Zrt.,

Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Sztárral szemben
(511) 38 Távközlés, különösen: televíziómûsorok.

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

(210) M 07 02728 (220) 2007.07.27.
(731) Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Choco-Choco
(511) 30 Desszertporok, italporok.

(210) M 07 02729 (220) 2007.07.27.
(731) Neumann Péter, Miskolc (HU)
(740) dr. Mészáros János, Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

(546)

(511) 9 Számítógépprogramok (letölthetõ), számítógépes játék-
programok, számítógépprogramok (rögzített); szoftverek (rögzí-
tett).

(210) M 07 02730 (220) 2007.07.27.
(731) Viaguara S.A., Warsawa (PL)
(740) dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VIAGUARA
(511) 33 Alkoholos italok; brandyk, koktélok, likõrök, rum, whisky,

borok, vodka.

(210) M 06 01806 (220) 2006.05.23.
(731) Astellas Pharma Inc., Chuo-ku (JP)
(300) 2006-041807 2006.05.09. JP
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) LUMODIF
(511) 5 2006.05.09-i 2006-041807 számú uniós elsõbbség alapján:

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok; immunterápiás
gyógyszerészeti készítmények és anyagok. 2006.05.23-i elsõbb-
séggel: Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények;
egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anya-
gok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranya-
gok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõ-
szerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
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(210) M 07 01888 (220) 2007.05.21.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) mon.hu
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 07 02120 (220) 2007.06.05.
(731) OVK Kft., Szolnok (HU)

(541) INSTAL
(511) 9 Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,

tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések.

11 Világítóberendezések.

(210) M 07 02600 (220) 2007.06.06.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) FANNY REJTVÉNY REVÜ
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 07 02643 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) LANZOGASTRO
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 07 02656 (220) 2007.07.20.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) MECLON
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 07 02774 (220) 2007.08.06.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FRONTÁL Nemzetközi nyílászáró-, üvegipari,
kapu és árnyékolástechnikai szakkiállítás

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 07 03072 (220) 2007.09.11.
(731) Dr. Horváth J. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(541) Bajkál
(511) 43 Gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, ven-

déglátóipar.

(210) M 07 00754 (220) 2007.03.07.
(731) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(554)

(511) 33 Égetett szeszes ital, pálinka.

(210) M 07 02478 (220) 2007.07.09.
(731) Agre Kompressoren GmbH, Garsten St. Ulrich (AT)
(740) dr. Bánki Orsolya, Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AGRE
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-

torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

(210) M 07 02105 (220) 2007.06.04.
(731) Mráz Sándor, Esztergom (HU);

Nagy Vilma, Budapest (HU);
Nagy Károly, Budapest (HU);
Sallai Ákos, Budapest (HU)

(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos termék.

6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; nem elektromos fémkábelek és fém-
vezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csõvezetékek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.
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11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utaztatás.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 02106 (220) 2007.06.04.
(731) Király Gábor, Budapest (HU)
(740) Berta Klára, Budapest

(541) SPEIZ RÁNTÁS POR
(511) 30 Liszt és más gabonakészítmények, fûszeres mártások.

(210) M 07 02107 (220) 2007.06.04.
(731) Király Gábor, Budapest (HU)
(740) Berta Klára, Budapest

(541) SPEIZ BESAMEL MÁRTÁS POR
(511) 30 Fûszeres mártások.

(210) M 07 02109 (220) 2007.06.04.
(731) AXON Lízing és Pénzügyi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Szolnok (HU)
(740) dr. ifj. Partos László, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AXON
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(210) M 07 02121 (220) 2007.06.05.
(731) Bai Tree Kft., Budapest (HU)
(740) Majorcki István, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02122 (220) 2007.06.05.
(731) New Sunwater Kft., Budapest (HU)
(740) Majorcki István, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02148 (220) 2007.06.08.
(731) Tradewind Asia Kft., Budapest (HU)

(541) Bone Max
(511) 5 Cukrászati gyógytermékek; diétás élelmiszerek gyógyászati

használatra; diétás italok gyógyászati használatra; elixírek
(gyógyszerészeti készítmény); emésztést elõsegítõ szerek gyógy-
szerészeti használatra; erõsítõszerek (gyógyszerek); gyógycukor;
gyógyhatású adalékanyagok; gyógyitalok; gyógyteák; pasztillák
gyógyszerészeti használatra; rágógumi gyógyászati használatra;
vitaminkészítmények.

30 Bonbonok (cukorkák); cukorkaáruk; édesítõszerek, termé-
szetes; jeges tea; pasztillák (cukrászáru); pralinék; rágógumi, nem
gyógyászati használatra; teaalapú italok.

32 Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; gyü-
mölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); izotóniás ita-
lok; készítmények italok elõállításához; limonádék; pasztillák
szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; szénsavas italok;
zöldséglevek (italok).

(210) M 07 02487 (220) 2007.07.10.
(731) TOTI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02488 (220) 2007.07.10.
(731) Nordland Víz- és Uszodatechnika Kft., Gyõr (HU)

(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 11 Vízellátó berendezések, vízelosztó berendezések, vízderítõ,
vízkezelõ, víztisztító berendezések, háztartási és ipari vízlágyító,
vízszûrõ, vízmelegítõ készülékek, berendezések, szennyvíz tisztí-
tására szolgáló berendezések; uszoda vizét kezelõ, fertõtlenítõ,
szûrõ, vízkezelõ berendezések; szûrõt magában foglaló víznyo-
mást szûrõ rendszer, szelepek, szabályozók, nyomásérzékelõ be-
rendezések.

37 Építkezés, javítás, szerelési, karbantartási szolgáltatások;
víz- és csatornavezeték, víz- és szennyvíztisztító, berendezések
építése, szerelése, egyéb épületgépészeti szerelése; szauna-, inf-
rakabin-, hidromasszázs-, kül- és beltéri medencék, uszoda épít-
mények építése; elõre gyártott szerkezetek, uszodamedence-fedé-
sek helyszíni összeszerelése, felállítása; tetõszerkezet-építés, te-
tõfedés, vízszigetelés; vízkezelõ és uszodatechnikai berendezé-
sek szervizelése, karbantartása.

42 Szakmai tervezés és mûszaki tanácsadás, szakvélemény
szolgáltatása, különösen építõmérnöki munkák víz-szennyvíz,
szauna-, kül- és beltéri uszodatechnikai rendszerek telepítésével
kapcsolatban, tervezés és fejlesztés; szolgáltatások vízkezelés és
vízellátás berendezéseivel, rendszereivel kapcsolatban; szolgálta-
tások és vizsgálatok végzése víz- és uszodatechnikai rendszerek
telepítésével, karbantartásával kapcsolatban; konzultáció és szer-
zõdéses vizsgálatok végzése; vizek és vizes alapú minták vegyi
analízise; szerzõdéses vegyi analitikai vizsgálatok végzése; szani-
teráruk funkcionális alkatelemeinek tervezése és fejlesztése; ta-
nácsadási, licencia forgalmi és konzultációs tevékenység az eddi-
giekkel kapcsolatban.
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(210) M 07 02489 (220) 2007.07.10.
(731) NOVINFO KKt., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Sági György, Dr. Sági Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; magazi-
nok, idõszaki lapok, hírlevelek, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; eladási propaganda (mások számára);
hirdetési oldalak készítése, információknak számítógépes adatbá-
zisokba való szerkesztése, kereskedelmi információs ügynöksé-
gek, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, rek-
lámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, árumin-
ták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklám-
szövegek publikálása.

(210) M 07 02490 (220) 2007.07.10.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) Quamatel Mini. Védelem a gyomornak.
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

16 Nyomdaipari termékek.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 07 02497 (220) 2007.07.10.
(731) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, kozmetikai cikkek, bõrkonzerváló
szerek.

5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-
nyek gyógyászati használatra, bébiételek.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 07 02498 (220) 2007.07.10.
(731) Magyar Államvasutak Zrt., Budapest (HU)

(541) MÁV
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

38 Távközlés.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

40 Anyagmegmunkálás.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

45 Jogi szolgáltatások; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások;
biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmé-
re.

(210) M 07 02499 (220) 2007.07.10.
(731) Magyar Államvasutak Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

38 Távközlés.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

40 Anyagmegmunkálás.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

45 Jogi szolgáltatások; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások;
biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmé-
re.

(210) M 07 02501 (220) 2007.07.10.
(731) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

(541) BUDAPEST AIRPORT CITY
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 07 02502 (220) 2007.07.10.
(731) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

(541) BUDAPEST AIRPORT AIRSIDE PLAZA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 07 02503 (220) 2007.07.10.
(731) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

(541) BUDAPEST AIRPORT PLAZA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 07 02504 (220) 2007.07.10.
(731) Szuperszíj Kft., Budapest (HU)

(541) PRIMBELT
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-

torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

(210) M 07 02505 (220) 2007.07.10.
(731) Brandenburg Géza, Érd (HU)

(541) NEUROPAX
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 07 02506 (220) 2007.07.10.
(731) Dent-Land Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság,

Miskolc (HU); Huniko-Dent Kereskedelmi és Egészségügyi
Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

(740) dr. Barzó Timea ügyvéd, Miskolc

(541) DENTLAND
(511) 44 Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolá-

si szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, ker-
tészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 07 02480 (220) 2007.07.09.
(731) Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) CLATRA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati

használatra.

(210) M 07 02481 (220) 2007.07.09.
(731) Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ATTENTO
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati

használatra.

(210) M 07 02482 (220) 2007.07.09.
(731) Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ELAVIA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati

használatra.

(210) M 07 02483 (220) 2007.07.09.
(731) Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) BORENAR
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati

használatra.

(210) M 07 02484 (220) 2007.07.09.
(731) HSBC Holdings plc, London (GB)
(300) 005995899 2007.06.01. EU
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Banki szolgáltatások; megtakarítási számlákkal kapcsolatos
szolgáltatások; elektronikus banki szolgáltatások; mobiltelefon
banki szolgáltatások; csekk-kezelési szolgáltatások; kifizetés ad-
minisztrációja; bankkártya, hitelkártya, terhelési kártya és elekt-
ronikus pénzfelvevõ kártya szolgáltatások; adósságbehajtási és
-kifizetési ügynökség, tanácsadó és adás/vételi szolgáltatások;
kölcsönök ügyintézése és elõkészítése, hitelek és garanciák; hite-
lek kölcsönzése; hitelek finanszírozása; hitelszolgáltatások;
pénzváltás és átutalás szolgáltatások; bemutatóra szóló csekkek
kiállítása; pénzátutalási szolgáltatások; külföldi deviza szolgálta-
tások; utazási csekkek ügyintézése szolgáltatások; nyugdíjjal
kapcsolatos szolgáltatások; nyugdíjalapok adminisztrációs szol-
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gáltatások; egyéni nyugdíjjal kapcsolatos szolgáltatások; alapke-
zelési szolgáltatások; pénzutalási szolgáltatások; vagyonkezelõi
szolgáltatások; vagyonkezelõi kedvezményezettek részére szol-
gáltatások; vagyonkezeltségi szolgáltatások; befektetési szolgál-
tatások; pénzügyi befektetések; tõkebefektetési szolgáltatások;
tõkésítés; befektetési és biztonsági tanácsadás szolgáltatások; be-
fektetéskezelõi szolgáltatások; részvény adás/vételi szolgáltatás;
részvények és értékpapírok értékesítése, adás-vétele és szétosztá-
sa; részvényjegyzés; biztosítási szolgáltatások; biztosítás adás-
vételi szolgáltatások; bevételkiesés elleni védekezés szolgáltatá-
sok; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi tanácsadási szolgáltatá-
sok; értékpapír-bejegyzési szolgáltatások; pénzügyi elõkészítés;
pénzügyi szolgáltatások tõke biztosítására; ingatlanügynökség;
kezelõi és becsüsi szolgáltatások; ingatlantulajdon-adminisztrá-
ciós szolgáltatások; információs és tanácsadói szolgáltatások a
fentiekben leírt vagy a fentiekkel összefüggõ szolgáltatások; vala-
mennyi fentiekben leírt szolgáltatás, beleértve az internet, online
és interaktív számítógépes szolgáltatások útján hozzáférhetõ szol-
gáltatásokat.

(210) M 07 02485 (220) 2007.07.09.
(731) HSBC Holdings plc, London (GB)
(300) 005995907 2007.06.01. EU
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Banki szolgáltatások; megtakarítási számlákkal kapcsolatos
szolgáltatások; elektronikus banki szolgáltatások; mobiltelefon
banki szolgáltatások; csekk-kezelési szolgáltatások; kifizetés ad-
minisztrációja; bankkártya, hitelkártya, terhelési kártya és elekt-
ronikus pénzfelvevõ kártya szolgáltatások; adósságbehajtási és
-kifizetési ügynökség, tanácsadó és adás/vételi szolgáltatások;
kölcsönök ügyintézése és elõkészítése, hitelek és garanciák; hite-
lek kölcsönzése; hitelek finanszírozása; hitelszolgáltatások;
pénzváltás és átutalás szolgáltatások; bemutatóra szóló csekkek
kiállítása; pénzátutalási szolgáltatások; külföldi deviza szolgálta-
tások; utazási csekkek ügyintézése szolgáltatások; nyugdíjjal
kapcsolatos szolgáltatások; nyugdíjalapok adminisztrációs szol-
gáltatások; egyéni nyugdíjjal kapcsolatos szolgáltatások; alapke-
zelési szolgáltatások; pénzutalási szolgáltatások; vagyonkezelõi
szolgáltatások; vagyonkezelõi kedvezményezettek részére szol-
gáltatások; vagyonkezeltségi szolgáltatások; befektetési szolgál-
tatások; pénzügyi befektetések; tõkebefektetési szolgáltatások;
tõkésítés; befektetési és biztonsági tanácsadás szolgáltatások; be-
fektetéskezelõi szolgáltatások; részvény adás/vételi szolgáltatás;
részvények és értékpapírok értékesítése, adás-vétele és szétosztá-
sa; részvényjegyzés; biztosítási szolgáltatások; biztosítás adás-
vételi szolgáltatások; bevételkiesés elleni védekezés szolgáltatá-
sok; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi tanácsadási szolgáltatá-
sok; értékpapír-bejegyzési szolgáltatások; pénzügyi elõkészítés;
pénzügyi szolgáltatások tõke biztosítására; ingatlanügynökség;
kezelõi és becsüsi szolgáltatások; ingatlantulajdon-adminisztrá-
ciós szolgáltatások; információs és tanácsadói szolgáltatások a
fentiekben leírt vagy a fentiekkel összefüggõ szolgáltatások; vala-
mennyi fentiekben leírt szolgáltatás, beleértve az internet, online
és interaktív számítógépes szolgáltatások útján hozzáférhetõ szol-
gáltatásokat.

(210) M 07 02529 (220) 2007.07.12.
(731) Vince Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Petõ Márk, Petõ Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Könyv- és papíráru-kereskedelem.

41 Könyvkiadás.

(210) M 07 02534 (220) 2007.07.12.
(731) Q-Force Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Pillanatragasztó.

(210) M 07 02341 (220) 2007.06.27.
(731) Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) AQUABLOCK
(511) 1 Vegyi anyagok ipari és szerkezeti célokra, megmunkálatlan

mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; szilikonok; ragasztó-
anyagok ipari célokra.

17 Gumi, guttapercha, ragasztó, azbeszt, csillám, valamint
ezekbõl készült anyagok; csomagoló-, tömítõ- és szigetelõanya-
gok; csatlakozásokhoz használt szigetelõvegyületek; szigetelõ- és
fedõfestékek; szigetelõ- és fedõlakkok; szigetelõ- és borítófóliák;
szigetelõ- és csomagolószalagok; mûgyanták (félig kész termé-
kek).

(210) M 07 02908 (220) 2007.08.23.
(731) Zsidai Group Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VIPER
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(210) M 07 02909 (220) 2007.08.23.
(731) Emeshel Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek.

14 Ékszerek.

21 Üvegáru.

25 Ruházati cikkek, cipõk.
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(210) M 07 02910 (220) 2007.08.23.
(731) Emeshel Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek.

14 Ékszerek.

21 Üvegáru.

25 Ruházati cikkek, cipõk.

(210) M 07 02916 (220) 2007.08.23.
(731) KLETT Kiadó Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Sándor, Szabó és Szomor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KLETT
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

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

(210) M 07 02933 (220) 2007.08.27.
(731) Tóth Róbert, Orosháza (HU)

(541) CEFA
(511) 41 Szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevékenység;

klasszikus dramaturgiai alapokon nyugvó filmkészítési ismeretek
oktatása; történetek, forgatókönyvek fejlesztése, szakmai konzul-
tációja.

(210) M 07 02940 (220) 2007.08.27.
(731) RUUM Szállásszolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tornyi Róbert, Tornyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Digitális képfelvételezés, elektronikus desktop kiadói tevé-
kenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása,
feliratozás (filmeké).

(210) M 07 01988 (220) 2007.05.25.
(731) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz, különösen szénsavas üdítõitalok.

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

(210) M 07 03552 (220) 2007.10.20.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) ARIPEGIS
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 02038 (220) 2007.05.30.
(731) Montessini Kft., Budapest (HU)

(541) PIETRA SPADA
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02327 (220) 2007.06.26.
(731) Shantou S.E.Z. Ye Sheng Garment Co., Ltd., Shantou,

Guangdong Province (CN)

(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Bõrruházat, testhezálló nõi ruhák, nadrágok, ingek, szélvé-
dõ ruházat, alsóruházat, ruházat.

(210) M 07 02500 (220) 2007.07.10.
(731) SECTOR Hungary 1992 Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; tûzriasztók fel-
szerelése; lopás elleni riasztók felszerelése.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; õrzött értékszállítás.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére; testõrszolgálat; de-
tektívügynökségek; éjjeli õrszolgálat; szaktanácsadás biztonsági
kérdésekben; betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése.

(210) M 07 02605 (220) 2007.07.19.
(731) Abai Sándor, Kozármisleny (HU)

(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) ROLL-LUX
(511) 19 Nem fém építõanyagok, különösen árnyékolószerkezetek,

redõnyök.

(210) M 07 02851 (220) 2007.08.15.
(731) Hard Rock Holding Limited, London (GB)

(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) HARD ROCK CAFE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
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(210) M 07 02923 (220) 2007.08.24.
(731) Duna House Brokerage Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.

(210) M 07 02366 (220) 2007.06.29.
(731) OMSZ Légimentõk Közhasznú Társaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás; ezen belül különösen: betegszállítás; mentõszol-
gálat, légimentés, légi jármûvek kölcsönzése.

44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai szolgáltatások emberek ré-
szére.

(210) M 07 02368 (220) 2007.06.29.
(731) HUNGÁRIA Holding Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(210) M 07 02429 (220) 2007.07.05.
(731) Futureal Development Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 07 02431 (220) 2007.07.05.
(731) Komócsin Zoltán, Hajdúszoboszló (HU)
(740) dr. Debreceni Róbert ügyvéd, Budapest

(541) tokaji életcsepp
(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó italok.

(210) M 07 03011 (220) 2007.09.04.
(731) Biser Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Szeged (HU)
(740) dr. Maróthy Kornél, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi

Iroda, Szeged

(541) Mutass Lehetõséget Másoknak!
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése, digitális képfel-
vételezés, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása,
filmgyártás, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek köl-
csönzése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszu-
sok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás, oktatási
tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, online elérhetõ elektro-
nikus publikációk [nem letölthetõk], szemináriumok rendezése és
vezetése, szövegek kiadása (nem reklámcélú), videofilmgyártás,
videoszalagok kölcsönzése, video(szalagra) filmezés, élõ elõadá-
sok bemutatása.

(210) M 07 02659 (220) 2007.07.23.
(731) Országos Rendõr-Fõkapitányság, Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(210) M 07 02660 (220) 2007.07.23.
(731) Országos Rendõr-Fõkapitányság, Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
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kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(210) M 07 02675 (220) 2007.07.23.
(731) Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)
(300) 2007716779 2007.06.06. RU
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) COOL GIRL
(511) 3 Dezodorálószerek, izzadásgátló és testspray-k.

(210) M 07 02676 (220) 2007.07.23.
(731) Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)
(300) 2007716778 2007.06.06. RU
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) LADY LOVE
(511) 3 Dezodorálószerek, izzadásgátló és testspray-k.

(210) M 07 01793 (220) 2007.05.14.
(731) dr. Gyovai Viola 34%, Kecskemét (HU);

dr. Kalmár Zoltán 33%, Kecskemét (HU);
Pölös Csaba 33%, Kecskemét (HU)

(541) NATURISSIMO
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok és kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

(210) M 07 01798 (220) 2007.05.14.
(731) Johnson Controls Technology Company (Michigan állam

törvényei szerint bejegyzett cég), Holland, Michigan (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) OPTIMA
(511) 9 Akkumulátorok, akkumulátortöltõk és akkumulátorcella-

vizsgálók.

(210) M 07 02955 (220) 2007.08.29.
(731) Bartalus Roland, Nemesvámos (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 33 Pálinkák.

(210) M 07 02958 (220) 2007.08.29.
(731) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BB egy csepp szenvedély
(511) 33 Borok, pezsgõk.

(210) M 07 03119 (220) 2007.09.12.
(731) Car-Path Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Kézi autómosó, külsõ mosás; vegyszeres mosás, belsõ taka-
rítás, alvázmosás, keréktisztítás, klímatisztítás, bõr- és mûanyag-
ápolás, gumiápolás, polírozás, vaxolás, bõr- és kárpittisztítás; gu-
miabroncs le- és felszerelés, felnijavítás, -szerelés, centírozás, ab-
roncsjavítás, gumiabroncs- és felnitárolás; szélvédõjavítás,
gyorsszerviz, futómûállítás, lengéscsillapító-mérés, fékhatásmé-
rés, gépjármûszerviz.

(210) M 07 03120 (220) 2007.09.12.
(731) LR KLUB Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Bár, kávéház, rendezvényhez termek kölcsönzése, vendég-
látás, étterem, étkezde, diszkó, szórakozóhely, italárusítás, sörö-
zõ, hideg és meleg ételek árusítása, buliszervezés, rendezvény-
szervezés, kocsma, zenés éjszakai szórakozóhely, club, klub,
hasonló vendéglátás.

(210) M 07 03133 (220) 2007.09.13.
(731) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(541) MASCUPROST
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 07 03137 (220) 2007.09.13.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SIGNAL WHITE NOW
(511) 3 Fogkrémek, szájvizek nem orvosi célokra, fogorvosi políro-

zók, fogpor.

(210) M 07 03361 (220) 2007.10.03.
(731) Drenco Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Dzsörzék, futballcipõk, fürdõsapkák, lábszárvédõk, melegí-
tõk, szvetterek, pólók, tornaruházat, sportcipõk, bokavédõk, kesz-
tyûk, sporttrikók, nadrágok.
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28 Asztalok asztalifocihoz, eszközök testgyakorláshoz, gör-
deszka, görkorcsolyák, görkorcsolyák sorban elhelyezett görgõk-
kel, kesztyûk, korcsolyacipõk (korcsolyával), korcsolyák, kö-
nyökvédõk (sportcikkek), labdák labdajátékokhoz, sípcsontvé-
dõk, súlyzók, teniszhálók, teniszütõk, testépítõ-felszerelések,
térdvédõk (sportcikkek), tollaslabda, tornafelszerelések, ugró-
deszkák.

(210) M 07 02959 (220) 2007.08.29.
(731) STÜHMER Kft., Eger (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(541) Melódia
(511) 30 Cukorka, csokoládé, csokiszelet, fagylalt.

(210) M 07 02962 (220) 2007.08.29.
(731) Pannon Thermál Zrt., Tata (HU)
(740) dr. Wichmann Ákos, Wichmann Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Szállodai szolgáltatás, vendéglátás.

(210) M 07 02963 (220) 2007.08.29.
(731) Csontos Tamás, Dabas (HU)
(740) dr. Körmendi Csaba Tamás, Komáromi és Körmendi Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) MERLIN AUDIÓ
(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek.

(210) M 07 02969 (220) 2007.08.29.
(731) dr. Lefter Mantse, Budapest (HU)

(546)

(511) 44 Hajbeültetés, hajátültetés.

(210) M 07 03178 (220) 2007.09.19.
(731) KARMACOM Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KARMACOM
(511) 9 Digitális mûholdvevõk, földi digitális televízió- és rádió-

adások vételére alkalmas készülékek, digitális kábeltelevíziós ké-
szülékek, LNB konverterek, koaxiális kábelek, kábelcsatlakozók,
mûholdvevõ jelosztókapcsolók, jelszintmérõk, mûholdvevõ an-
tennák, földi digitális antennák, antennaforgató motorok, távirá-
nyítók, vezeték nélküli audio/video jelátvivõk, USB csatlakozású
adattárolók, hangszórók, LCD képernyõk, LCD televíziók,
mp3-as lejátszók, mp4-es lejátszók, DVD-lejátszók, DVD-felve-
võk.

(210) M 07 02247 (220) 2007.06.19.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Kabarécsütörtök
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy

háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 07 02971 (220) 2007.08.30.
(731) Heineken Hungária Sörgyárak Nyrt., Sopron (HU)
(740) dr. Túri László, Sopron

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok.

34 Dohány; dohányzási cikkek, gyufák.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 07 02973 (220) 2007.08.30.
(731) Mûszaki Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Számítástechnikai eszközök, mágneses adathordozók, okta-
tóberendezések és -felszerelések.

16 Nyomtatványok, újságok és folyóiratok, könyvek, tanköny-
vek és egyéb ismeretterjesztõ kiadványok, könyvkötészeti cik-
kek, fényképek, tanítási és oktatási eszközök (készülékek kivéte-
lével).

35 Reklámtevékenység, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi
adminisztráció, irodai munkák.

38 Üzenetek továbbítása, internetszolgáltatás.

41 Nevelés és szórakoztatás, tanítás, oktatás, könyvkiadás.

(210) M 07 02991 (220) 2007.09.03.
(731) HUNGAIMPEX Kereskedelmi és Szerviz Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
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(541) JOBON
(511) 9 Áramforrások, akkumulátorok és alkatrészeik, galvánele-

mek és alkatrészeik, napelemek és alkatrészeik, elektromos kábe-
lek.

34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák, öngyújtók, öngyújtó-
tartozékok, gázgyújtók, gázgyújtótartozékok.

(210) M 07 02297 (220) 2007.06.22.
(731) BSI Futó Kft., Budapest (HU)

(541) EB SZIGET
(511) 41 Sportversenyek rendezése, stadionok bérlése.

(210) M 07 02312 (220) 2007.06.25.
(731) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
(740) dr. Kemény Balázs, Alsónémedi

(541) ARANYKOSÁR
(511) 30 Tésztafélék.

(210) M 07 02328 (220) 2007.06.26.
(731) Sugi International Limited, Tsim Sha Tsui, Kowloon (HK)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.

(210) M 07 02329 (220) 2007.06.26.
(731) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) BORENAR
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, kivéve antibiotikumok; di-

étás anyagok gyógyászati használatra.

(210) M 07 02997 (220) 2007.09.03.
(731) Bora Italnagykereskedelmi Kft., Békéscsaba (HU);

PIRAMIS ITAL Betéti társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 32 Sör, világos vagy porter-, alkoholmentes és malátasörök; ás-
ványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok, gyü-
mölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények
italokhoz.

(210) M 07 03116 (220) 2007.09.12.
(731) ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ÁRGUS-SECURITY
(511) 45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak vé-

delmére.

(210) M 07 03117 (220) 2007.09.12.
(731) ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak vé-
delmére.

(210) M 07 03121 (220) 2007.09.12.
(731) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,

Székesfehérvár (HU)

(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Liszt, gabonafélékbõl készült termékek, malomipari termé-
kek, gabonapelyhek és darák, müzlik, tészták, sütõ- és édesipari
termékek, cukrászati termékek, lisztalapú ételek, ostyák, gabona-
õrlemény alapú snacktermékek.

(210) M 07 03122 (220) 2007.09.12.
(731) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,

Székesfehérvár (HU)

(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Gyümölcsalapú termékek, tejtermék alapú készítmények.

30 Rizsalapú termékek, sütemények, kekszek, snacktermékek.

(210) M 07 01608 (220) 2007.04.26.
(731) Agrofermentinvest Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Kiss Elemér, Forgács & Kiss Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 1 Speciális komposztálási eljárás eredményeként létrejövõ,
mezõgazdasági termésnövelõ, környezetbarát, ásványi anyagok-
kal dúsított, granulált szerves trágyák.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 01614 (220) 2007.04.26.
(731) dr. Berend Róbert, Budapest (HU);

Fabók Ágnes, Budapest (HU)

(541) EZÜST 12
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 07 01671 (220) 2007.05.03.
(731) Bayer Consumer Care AG, Basel (CH)

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) DEFLATINE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra.

(210) M 07 01682 (220) 2007.05.04.
(731) Master Good Kft., Kisvárda (HU)

(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 29 Hús, baromfi- és vadhús, húskivonatok.

(210) M 07 02361 (220) 2007.06.29.
(731) SOMLAI TRUCK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Zalaegerszeg (HU)

(740) Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr

(541) PARTSOUTLET
(511) 35 Információk számítógépes adatbázisba való rendezése; in-

formációknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; be-
szerzõi szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése má-
sok számára) adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, adatkutatás
számítógépfájlokban (mások számára), kereskedelmi informáci-
ós ügynökségek; reklámozás; reklámszövegek publikálása; üzleti
felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk.

37 Földi, vízi és légi jármûvek és azok alkatrészei karbantartá-
sához, javításához és szereléséhez és szerelésével kapcsolatos
szolgáltatások; javítómûhelyek; jármûtisztítás.

38 Elektronikus hirdetõszolgáltatás; tudakozó; információs
szolgáltatások; üzenetek, képek továbbítása számítógépen.

(210) M 07 02363 (220) 2007.06.29.
(731) Baumühlerné Pillmann Andrea, Nagyvenyim (HU)

(740) dr. Karsay Zsófia, Szabadalmi Ügyvédi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés, tanácsadás, szórakoztatás; sport-
és kulturális tevékenységek.

(210) M 07 02407 (220) 2007.07.03.
(731) Gézavár Lakópark Kft., Budapest (HU)

(541) RIVUS
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 07 03147 (220) 2007.09.14.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) LIMFOCEPT
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 07 02422 (220) 2007.07.05.
(731) Diagon Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 02423 (220) 2007.07.05.
(731) Diagon Kft., Budapest (HU)

(541) DIAGON
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 03173 (220) 2007.09.19.
(731) EUROCOM Zrt., Budapest (HU)

(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
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(546)

(511) 39 Szállítási szolgáltatások, szállítmányozás, vasúti szolgálta-
tás.

(210) M 07 01700 (220) 2007.05.08.
(731) CMPMedica Információs Kft., Budapest (HU)

(541) MEDIKLIKK
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 02513 (220) 2007.07.10.
(731) Novomagnetic 3000 Kft., Mogyoród (HU)
(740) dr. Luczai Miklós ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 07 02517 (220) 2007.07.11.
(731) Becsei Áron, Budapest (HU)

(541) BEXEI
(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból

készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

(210) M 07 02596 (220) 2007.07.19.
(731) Radics Edit, Budapest (HU); Kõszegi Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Ferenczi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.

(210) M 07 02601 (220) 2007.07.19.
(731) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Ilyenek voltunk – 10 éves a TV2
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 02603 (220) 2007.07.19.
(731) Ngo Chew Hong Edible Oil Pte Ltd., Singapore (SG)
(740) dr. Szent-Ivány Ágnes ügyvéd, Sándor Szegedi Szent-Ivány

Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok, margarin és növényi zsírok.

(210) M 07 02604 (220) 2007.07.19.
(731) Bemer Medicintechnika Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése; szakmai konzultációk üzleti
ügyekben; reklámanyagok terjesztése.

44 Orvosi szolgáltatások; higiéniés és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére; mágnesterápiás szolgáltatások.

(210) M 07 02606 (220) 2007.07.19.
(731) Abai Sándor, Kozármisleny (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ABAI
(511) 19 Nem fém építõanyagok, különösen nyílászárók; ablakok.

(210) M 07 02607 (220) 2007.07.19.
(731) Baltaxia S.r.o., Banská Bistrica (SK)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús (nem élõ), tartósított húskivo-
natok.

(210) M 07 02608 (220) 2007.07.19.
(731) UPC Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szalai Réka, Dr. Szalai Réka Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Szõke Kapitány
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 07 02614 (220) 2007.07.19.
(731) Durostone Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) DUROCURING
(511) 19 Vizes alapú betonimpregnáló szer mint építõanyag.

(210) M 07 02615 (220) 2007.07.19.
(731) Durostone Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) DUROPLAST
(511) 17 Dilatációs hézagkitöltõ PVC-anyagból betonfelületekhez.

(210) M 07 02618 (220) 1999.01.18.
(731) Advance Magazine Publishers, Inc., New York (US)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) VOGUE
(511) 3 Illatszerek, kozmetikai cikkek; szappanok; illóolajok; koz-

metikai készítmények haj tisztítására és kezelésére; kozmetikai
célú készítmények zuhanyozáshoz és fürdéshez; dezodorok sze-
mélyes használatra, szépítõszerek, ajakrúzsok, szemöldökceru-
zák, szemhéjfestékek, szájfestékek, körömlakkok; napozókészít-
mények.

(210) M 07 02619 (220) 2007.07.19.
(731) SC Perla Harghitei SA, Sancraieni, jud. Covasna (RO)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 32 Természetes ásványvíz.

(210) M 07 03284 (220) 2007.09.28.
(731) PENTA PHARMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 07 01771 (220) 2007.05.11.
(731) Martinyak Kft., Budapest (HU)
(740) Marton Róbert, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 07 03428 (220) 2007.10.09.
(731) Rati Kft., Komló (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(591)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök,
különösen gépkocsi-kiegészítõk és -felszerelések.

(210) M 07 03431 (220) 2007.10.09.
(731) Rati Kft., Komló (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(591)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök,
különösen gépkocsi-kiegészítõk és -felszerelések.

(210) M 07 03433 (220) 2007.10.09.
(731) Rati Kft., Komló (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(591)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök,
különösen gépkocsi-kiegészítõk és -felszerelések.

(210) M 07 03447 (220) 2007.10.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) EGIPENTIN
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
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(210) M 07 03448 (220) 2007.10.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) EGILAM
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 03449 (220) 2007.10.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) VITALIPAX
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 03450 (220) 2007.10.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) EGILITAX
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 03451 (220) 2007.10.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) TAXEGIS
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 03465 (220) 2007.10.11.
(731) BÁBOLNA Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) KILRAT
(511) 5 Állatgyógyászati termékek.

(210) M 07 02626 (220) 2007.07.20.
(731) Soltész Péter, Veresegyház (HU);

Soltész Mónika, Veresegyház (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás, hideg- és melegkonyhás, svédasztalos jellegû
étterem.

(210) M 07 02628 (220) 2007.07.20.
(731) Fábián Kázmér, Kuntszentmiklós (HU)

(541) TOTYA
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; kazánok.

(210) M 07 01828 (220) 2007.05.16.
(731) Marriott Worldwide Corporation (Maryland állam törvényei

szerint mûködõ cég), Bethesda, Maryland (US)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CHAMPIONS
(511) 43 Bárszolgáltatások, koktélszolgáltatások, nightclub szolgál-

tatások és éttermi szolgáltatások.

(210) M 07 01835 (220) 2007.05.17.
(731) DYN Entertainment Filmgyártó, Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szalay Péter, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 07 01836 (220) 2007.05.17.
(731) DYN Entertainment Filmgyártó, Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szalay Péter, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 07 01837 (220) 2007.05.17.
(731) DYN Entertainment Filmgyártó, Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szalay Péter, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 07 01838 (220) 2007.05.17.
(731) KVARC-MINERAL Építõanyaggyártó Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Garai Péter, Mátyás és Garai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek.

(210) M 07 01851 (220) 2007.05.17.
(731) dr. Dévai László Sándor, Budapest (HU);

Havasy Viktor Tamás, Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Aprósütemény, teasütemény; briós; kakaós termékek; ke-
ményítõtartalmú termékek étkezéshez; kétszersültek, kekszek;
kenyér; lepények (gyümölcsös); lisztek, étkezési; liszttartalmú
ételek; malomipari termékek; müzli, sós kekszek; sütemények;
tésztafélék; zsemlék.

(210) M 07 02783 (220) 2007.08.06.
(731) MARECO Ingatlan Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Zrt.,

Budapest (HU)
(740) Katona Zsuzsanna, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(210) M 07 02784 (220) 2007.08.06.
(731) United Parcel Service of America, Inc. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), NE, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) UPS EXPRESS CRITICAL
(511) 35 Üzletvezetési konzultációs szolgáltatások szállítás és kéz-

besítés területén; reklámszolgáltatások szállítás és kézbesítés te-
rületén; üzletvezetési szolgáltatások szállítás és kézbesítés terüle-
tén; üzleti konzultációs szolgáltatások szállítás és kézbesítés terü-
letén; üzleti adminisztrációs szolgáltatások szállítás és kézbesítés
területén.

39 Személyes vagyontárgyak szállítása és kézbesítése légi
úton, vasúton, hajón és/vagy gépjármûvel.

(210) M 07 02823 (220) 2007.08.13.
(731) Wm. Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Chicago, Illinois (US)

(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) COOL EXOTIC
(511) 30 Cukorkaáruk, nevezetesen rágógumi, felfújható rágógumi,

cukorka és mentolos cukorkák.

(210) M 07 02825 (220) 2007.08.13.
(731) Chemstar Kft., Budapest (HU);

F.F.W. Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02826 (220) 2007.08.13.
(731) KMC Solution Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Érd (HU)

(740) dr. Klausmann Kornél ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; gazdasági elõrejelzések, hirdetési hely
kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információk számítógé-
pes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, konzultáció személyzeti kérdé-
sekben, munkaerõ-toborzás, online hirdetõi tevékenység számító-
gépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás, segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás
üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirde-
tés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás
gazdasági ügyekben, személyzet kiválasztása pszichológiai eljá-
rásokkal, állásközvetítõ irodák, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,
üzleti információk, üzleti menedzselés elõadómûvészek részére,
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési ta-
nácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szol-
gálatok.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; akadémiák (oktatás), alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat), elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebo-
nyolítása, gyakorlati képzés (szemléltetés), konferenciák szerve-
zése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, levelezõ tan-
folyamok, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáz-
tatás, online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk],
szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és
vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek
kiadása (nem reklámcélú), versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás).

M1340

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/12

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése



(210) M 07 02844 (220) 2007.08.15.
(731) Solti András, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Hulladékok szállítása és tárolása.

43 Hordozható épületek bérlete.

(210) M 07 02849 (220) 2007.08.15.
(731) Geppetto Formatervezési Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 02850 (220) 2007.08.15.
(731) SZÉRIA-TRANS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok: ezen belül különösen; glettanya-
gok, gipsz, glettelõgipsz.

(210) M 07 02852 (220) 2007.08.15.
(731) Hard Rock Holding Limited, London (GB)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 07 00478 (220) 2007.02.13.
(731) Medical Tribune Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Discover Budapest
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;

írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 07 02853 (220) 2007.08.16.
(731) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök.

(210) M 07 02855 (220) 2007.08.16.
(731) Európa Ingatlanbefektetési Alap, Budapest (HU)

(740) dr. Szabó D. Péter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

(210) M 07 02857 (220) 2007.08.16.
(731) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Debrecen (HU)

(541) Testõr
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 07 02860 (220) 2007.08.16.
(731) Tudomány Nyelviskola Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Gellért Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Oktatási szolgáltatások, így idegen nyelv oktatása, gyakor-
lása és ezzel kapcsolatos útmutatás.

(210) M 07 02861 (220) 2007.08.16.
(731) Rendezvényparádé Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(740) dr. Gellért Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 41 Szakmai képzés; oktatási szolgáltatások, ezzel kapcsolato-
san kongresszusok, konferenciák, szemináriumok szervezése.

(210) M 07 02862 (220) 2007.08.16.
(731) Teva Pharmaceuticals Ltd., Jerusalem (IL)

(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) RISONATE
(511) 5 Gyógyászati készítmény csontrendellenességek kezelésére

és megelõzésére.

(210) M 07 02868 (220) 2007.08.14.
(731) GPS Tarde Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) trekzone
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

(210) M 07 02876 (220) 2007.08.17.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 01962 (220) 2005.02.21.
(731) Robert Wilfred Carroll, Monrovia, California (US);

William F. Carroll, Bradbury, California (US);
Michael T Carroll, Bradbury, California (US);
Noel Carroll, Mayfair (GB)

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 1 Vegyi adalékok, beleértve az égést növelõ vegyi fûtõ-
anyag-adalékokat.

4 Fûtõanyagok és nem-vegyi fûtõanyag-adalékok.

(210) M 07 01982 (220) 2007.05.25.
(731) PANNON-AQUA ’95 Zrt., Csány (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) O2 SPORT
(511) 32 Ásványvizek, különösen oxigénnel dúsított ásványvizek.

(210) M 07 02025 (220) 2007.05.30.
(731) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft.,

Budapest

(541) Õrizd meg vitalitásodat, bárhol is élsz!
(511) 29 Tojás; étolajok és étzsírok, tej és egyéb tejtermékek, túró,

sajt, vaj, vajkrém, joghurt, kefir és ezek ízesített változatai; gyü-
mölcskonzervek, zöldségkonzervek, húskonzervek, savanyúsá-
gok, zselék, lekvárok, befõttek.

(210) M 07 02026 (220) 2007.05.30.
(731) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft.,

Budapest

(541) Pöttyös Országjáró Szupertúra
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 07 02030 (220) 2007.05.30.
(731) Griff Gentleman’s Zrt., Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadó, Menedzser

és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereske-
delmi ügyletek adminisztrációja.

(210) M 07 02031 (220) 2007.05.30.
(731) Sütõ Zoltán, Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi Menedzser és Tanácsadó

Kft., Budapest
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(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereske-
delmi ügyletek adminisztrációja.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevé-
kenységek, valamint bálok szervezése, fogadások tervezése,
hangstúdió szolgáltatások, helyfoglalások, játékkaszinók, játék-
termi szolgáltatások, klubszolgáltatások, konferenciák szervezé-
se és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
kulturális kiállítások szervezése, oktatások, rádió- és televízió-
programok készítése, show-mûsorok, szabadidõs szolgáltatások
nyújtása, színházi produkciók, szórakoztatás, zenés kabarék, vari-
eték.

42 Ajándék-összeállítás, autókölcsönzés, állatkozmetika; ál-
latpanziók, divattervezés, divatinformáció, estélyiruha-kölcsön-
zés, éttermek, fodrászszalonok, házasságközvetítõi szolgáltatá-
sok, helyfoglalások, horoszkópkészítés, masszázs, orvosi szolgál-
tatások, óra és ékszerek értékesítése, ruhakölcsönzés, szállodai

szolgáltatások, szépségszalonok, társkeresõ klubok, virágköté-
szet.

43 Vendéglátási szolgáltatások.

(210) M 07 02035 (220) 2007.05.30.
(731) Pharmamedia Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

(210) M 07 02039 (220) 2007.05.30.
(731) Montessini Kft., Budapest (HU)

(541) MONTESSINI
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

A rovat 407 db közlést tartalmaz.
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(111) 189.984
(210) M 05 01944 (220) 2005.06.03.
(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
(300) 2383919 2005.02.09. GB
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PACIRIX
(511) 5 Oltóanyagok humán használatra.

(111) 190.645 (151) 2007.08.10.
(210) M 04 01207 (220) 2004.03.18.
(732) INTERLABO LIMITED, Nicosia (CY)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és motorok (kivéve a mezõgazdaság, kertészet és
szõlészet területét), elektromos háztartási keverõgépek, elektro-
mos konyharobotok, elektromos háztartási darálók, elektromos
háztartási vágók, elektromos és légkalapácsok, mosogatógépek,
mosógépek és centrifugák, porszívók és poreltávolító berendezé-
sek a hozzá tartozó kellékekkel együtt, elektromos személyi
higiéniai kisgépek, varrógépek, vasalógépek.
8 Kézi (mechanikus) mûszerek, szerszámok és készülékek
(kivéve a kézzel mûködtetett eszközöket a mezõgazdaság, kerté-
szet és szõlészet területén), borotvakészletek, nem elektromos bo-
rotvakészülékek, borotvapengék, szakállvágó ollók, állatbõrvágó
ollók, állatszõrvágó ollók, merõkanalak, evõeszközök, kézi nem
elektromos háztartási kisgépek, villanyborotvák, szõrtelenítõ ké-
szülékek, elektromos hajsütõ vasak, elektromos manikûrkészle-
tek.

(111) 190.692 (151) 2007.08.24.
(210) M 05 00906 (220) 2005.03.08.
(732) CAPE CLEAR AVIATION Repülõtér Üzemeltetõ

és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) UNGARNS FREUNDLICHER FLUGHAFEN
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 190.693 (151) 2007.08.24.
(210) M 05 00907 (220) 2005.03.08.
(732) CAPE CLEAR AVIATION Repülõtér Üzemeltetõ

és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) A VENDÉGVÁRÓ REPÜLÕTÉR
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 190.694 (151) 2007.08.24.
(210) M 05 00908 (220) 2005.03.08.
(732) CAPE CLEAR AVIATION Repülõtér Üzemeltetõ

és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HUNGARY’S FRIENDLY AIRPORT
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 191.019
(210) M 04 03063 (220) 2004.07.13.
(732) Rédei Erika, Tapolca (HU)
(740) dr. Rátky Miklós ügyvéd, Dr. Rátky és Társa Ügyvédi Iroda,

Bimbó út 4.

(541) GORILLA-UNIT
(511) 25 Ruhák, cipõk, kalapáruk.

(111) 191.096
(210) M 06 01389 (220) 2006.04.21.
(732) Vörös Zoltán, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Alsónemûk, ellenzõs sapkák, fejdíszek (kalapáruk), fejkö-
tõk, ingek, kötszövött áruk, nadrágok, overall, pulóverek, ruhane-
mûk, sapkák, sálak, trikók, zoknik.

35 Árubemutatás, export-import ügynökségek, hirdetés, kö-
zönségszolgálat, piackutatások, plakáthirdetés, áruminták, rek-
lámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatványok terjeszté-
se, a 25-ös osztályba sorolt termék kis- és nagykereskedelme.

(111) 191.097 (151) 2007.09.10.
(210) M 07 00861 (220) 2007.03.14.
(732) Romitelli Valeriano, Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 191.110 (151) 2007.09.18.
(210) M 07 01280 (220) 2007.04.18.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) COGIVA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.111 (151) 2007.09.18.
(210) M 07 01503 (220) 2007.04.19.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.113 (151) 2007.09.18.
(210) M 07 01282 (220) 2007.04.18.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) CONFUTIN
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.
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(111) 191.114 (151) 2007.09.18.
(210) M 07 01314 (220) 2007.04.18.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) LIMFOCEX
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.115 (151) 2007.09.18.
(210) M 07 01306 (220) 2007.04.18.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) KIMELIN
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.116 (151) 2007.09.18.
(210) M 07 01485 (220) 2007.04.19.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.117 (151) 2007.09.18.
(210) M 07 01316 (220) 2007.04.18.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) MARGARITA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.118 (151) 2007.09.24.
(210) M 07 01506 (220) 2007.04.19.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.119 (151) 2007.09.18.
(210) M 07 01504 (220) 2007.04.19.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.120 (151) 2007.09.18.
(210) M 07 01285 (220) 2007.04.18.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) DAVCOMBIN
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.121 (151) 2007.09.18.
(210) M 07 01507 (220) 2007.04.19.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.133 (151) 2007.09.18.
(210) M 06 02260 (220) 2006.06.30.
(732) Szekeres Piroska Zsuzsanna, Budapest (HU)

(541) ALMÁSKÜRTHY
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.209 (151) 2007.09.24.
(210) M 07 01486 (220) 2007.04.19.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.215 (151) 2007.09.27.
(210) M 06 02732 (220) 2006.08.09.
(732) Beverage Marketing USA, Inc. (New York államban

bejegyzett cég), White Plains, New York (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Jeges teák, ice tea.

(111) 191.216 (151) 2007.10.01.
(210) M 07 01296 (220) 2007.04.18.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) FLOORAL
(511) 5 Gyógyszerkészítmények, kivéve szemészeti készítmények.

(111) 191.217 (151) 2007.10.01.
(210) M 07 01416 (220) 2007.04.19.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények, kivéve szemészeti készítmények.

(111) 191.218 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 00563 (220) 2005.02.10.
(732) TAURINVEST Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 4 Kenõanyagok.
12 Új és használt motorkerékpárok, alkatrészek, tartozékok,
gumiabroncsok.
25 Motorosruházat és kiegészítõk.
37 Motorszerviz, állapotfelmérés, gumiabroncs-szerelés.
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(111) 191.219 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 03687 (220) 2006.11.13.
(732) ENERGOFISH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Harányi Ágnes ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések; horgászbotok; horgászorsók; hor-
gászzsinórok; horgászcsalik; horgászcsalétkek; kapásérzékelõk;
kapásjelzõk; horgászúszók; merítõzsákok horgászathoz; halhor-
gok és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.

(111) 191.220 (151) 2007.10.01.
(210) M 07 01556 (220) 2007.04.21.
(732) Varga István 50%, Budapest (HU);

Varga Lilla Enikõ 25%, Budapest (HU);
Varga Istvánné 25%, Budapest (HU)

(541) ARSAD La Véritable Eau d’Arquebusade de
FABRE & BOUET

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 191.221 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 02371 (220) 2005.07.15.
(732) Otthonkalauz Kft., Gyõr (HU)

(591)

(511) 16 Reklámkiadványok; nyomtatott információs és regionális
kiadványok; hírlevelek; újságok; folyóiratok; magazinok; nyom-
daipari termékek; ismertetõfüzetek és különféle útmutatók; idõ-
szaki kiadványok; terjesztett útmutató és tájékoztató, szórakozta-
tóprogramokra vonatkozó ismertetõk, mûsorkalauzok; könyvek;
egyéb nyomtatott anyagok.

(111) 191.222 (151) 2007.10.01.
(210) M 07 01710 (220) 2007.05.08.
(732) Vita Juice Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 191.223 (151) 2007.10.01.
(210) M 07 01693 (220) 2007.05.08.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) TAMSOPROST
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.224 (151) 2007.10.01.
(210) M 07 01696 (220) 2007.05.08.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.225 (151) 2007.10.01.
(210) M 07 01694 (220) 2007.05.08.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) DUAMILD
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.226 (151) 2007.10.01.
(210) M 07 01695 (220) 2007.05.08.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.227 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 02542 (220) 2006.07.25.
(732) ECOWASH Hungary Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek; (ezen belül különösen tisztító- és ápolószerek jármûvek
részére).

(111) 191.228 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 04227 (220) 2002.12.20.
(732) Aldata Solution Oyj (a Public Limited Company), Vantaa (FI)
(740) dr. Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G.& K. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ALDATA RETAIL SOLUTIONS
(511) 9 Számítógépszoftverek kiskereskedelmi és logisztikai admi-

nisztráció céljára.
35 Számítógépszoftverek értékesítése.
42 Számítógépszoftverek tervezése és fejlesztése.

(111) 191.229 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 03340 (220) 2006.10.10.
(732) Szelpo AutoControl Systems Kft., Székesfehérvár (HU)
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(740) dr. Trájer Csaba, Székesfehérvári 5. sz. Ügyvédi Iroda,
Székesfehérvár

(541) Szelpo TachoControl Systems
(511) 9 Analóg és/vagy digitális gépjármû-menetírók által rögzített

adatok számítógépes feldolgozására szolgáló szoftverek.

(111) 191.230 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 03338 (220) 2006.10.10.
(732) Microware Hungary Kft., Miskolc (HU)

(546)

(511) 42 Internetes szolgáltatások részeként doménregisztrációs
szolgáltatásra korlátozva.

(111) 191.231 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 03467 (220) 2006.10.20.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington,

Delaware (US)
(300) 2419979 2006.04.21. GB
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták, dohány, dohánytermékek, dohányzással kap-
csolatos cikkek, öngyújtók, gyufák.

(111) 191.232 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 03690 (220) 2006.11.13.
(732) WELL-PRESS Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Miskolc (HU)
(740) dr. Szabó Péter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; in-
formációk számítógépes adatbázisokba való rendezése; informá-
cióknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; online
hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; reklámozás.

(111) 191.233 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 03475 (220) 2006.10.24.
(732) Power Plate International Limited, London (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MY POWER PLATE
(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek.

28 Más osztályba nem tartozó sport-, testépítõ (bodybuilding)
és testnevelési felszerelések.

(111) 191.234 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 03550 (220) 2006.10.30.
(732) Theodora Közhasznú Alapítvány, Kékkút (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.235 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 03694 (220) 2006.11.13.
(732) Lin Yun Feng, Budapest (HU)
(740) dr. Kovács P. Zoltán, Dr. Kovács P. Zoltán Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül különösen
dzsekik, felsõruházat, ingek, kabátok, melegítõk, nadrágok, pó-
lók, pulóverek, sapkák, sportcipõk, sporttrikók, tornacipõk, zok-
nik.

(111) 191.236 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 03549 (220) 2006.10.30.
(732) Theodora Közhasznú Alapítvány, Kékkút (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.237 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 01721 (220) 2005.05.17.
(732) Red Bull GmbH, Fuschl am See (AT)
(740) dr. Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G.& K. Budapesti Ügyvédi

Iroda, Budapest

(591)

(511) 32 Energiaitalok.

(111) 191.238 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 00482 (220) 2006.02.10.
(732) Rentschler Arzneimittel GmbH, Laupheim (DE)
(300) 305 55 659 2005.09.16. DE
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
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(541) Pré Control
(511) 5 Elsõsorban terhesség és ovuláció kimutatására szolgáló di-

agnosztikai készítmények.

(111) 191.239 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 02758 (220) 2006.08.11.
(732) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Teák.

(111) 191.240 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 03610 (220) 2006.11.06.
(732) Fort James Operating Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd, Martonyi és Kajtár

Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ENMOTION
(511) 16 Papírtörülközõk.

21 Papírtörülközõ-adagolók.

(111) 191.241 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 02474 (220) 2006.07.18.
(732) Chio-Wolf Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(541) CHIO Hagymás karika
(511) 30 Extrudálással készült, valamint más módon elõállított hagy-

más ízû snacktermékek.

(111) 191.242 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 02916 (220) 2005.09.08.
(732) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek és tanítási, oktatási eszközök
(készülékek kivételével).
35 Reklámozás és ügyletek.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.

(111) 191.243 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 02806 (220) 2005.08.30.
(732) SaveAs Információvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) EagleEyeOS
(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek, CD-ROM- (kompakt) leme-

zek, csipek (integrált áramkörök), csuklótámaszok számítógép
használatához, egér (informatikai), egéralátétek, hajlékony (flop-
py) lemezek, hordozható telefonok, integrált áramkörök, interfé-
szek (informatikai), lemezadagolók, juke-boxok (informatikai),
lemezmeghajtók (számítógépekhez), mágneses adathordozók,
mágneskártyák, mágneslemezek, modemek, monitorok (hard-
ver), monitorok (számítógépprogramok), navigációs berendezé-

sek jármûvekbe (fedélzeti számítógépek), noteszgépek, noteboo-
kok, nyomtatók számítógépekhez, nyomtatott áramkörök, operá-
ciós rendszerek számítógépekhez, optikai adathordozók, rádióte-
lefon-készülékek, számítógép-billentyûzetek, számítógép-me-
móriák, számítógépprogramok (letölthetõ), számítógépek, számí-
tógép-perifériák, számítógépprogramok (rözített).
42 Kutatás és fejlesztés (mások részére), mûszaki kutatás, szá-
mítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása, számí-
tógépprogramok installációja, számítógépprogramok sokszorosí-
tása, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok helyreállí-
tása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rendszer-
elemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számító-
gépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsíté-
se, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programo-
zás, számítógépszoftver fenntartása, szellemi tulajdon licencek
adása.

(111) 191.244 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 02014 (220) 2005.06.13.
(732) St. Andrea Kft., Egerszalók (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(541) akutyafáját
(511) 33 Gyümölcstartalmú alkoholos italok; alkoholos eszenciák;

almaborok; borok; szeszes italok; égetett szeszes italok; aperiti-
fek, emésztést elõsegítõ italok (tömény italok és likõrök).

(111) 191.245 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 03504 (220) 2005.11.02.
(732) Telkes Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Kövér József ügyvéd, Budapest

(541) Telkes
(511) 35 Üzletviteli tanácsadás, szervezeti tanácsadás, általános és

stratégiai tanácsadás, növekedési tanácsadás, vezetési tanácsadás.
41 Oktatás, szakmai tréningek, oktatáshoz kapcsolódó bármely
kiegészítõ szolgáltatás.
42 Számítástechnikai hardver és szoftver tervezése, fejlesztése,
telepítése és ezekhez kapcsolódó tanácsadói és szakértõi szolgál-
tatások.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 191.246 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 01336 (220) 2006.04.18.
(732) MILKO Kft., Ercsi (HU)
(740) dr. Illés Attila József, Dr. Csontos és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Gastro Hús
(511) 29 Disznóhús; fésûskagyló (nem élõ); garnélarákok (nem élõ);

hal (nem élõ); hal, tartósított; halból készített ételek; halenyv, zse-
latin táplálkozáshoz; halfilé; halhús emberi fogyasztásra; halkon-
zervek; hentesáruk; heringek, homár (nem élõ); hús; hús, tartósí-
tott; húskivonatok; húskocsonya; húskonzervek; húsleves, erõle-
ves; húsleves-koncentrátumok; húsleveshez (táptalajhoz) készít-
mények; kagylók, ehetõ (nem élõ); kagylók (nem élõ); kolbász,
languszták (nem élõ); lazac; máj; májpástétom; osztriga (nem
élõ); pacal; rákfélék, keménytestû (nem élõ); rákok, folyami (nem
élõ); sonka, sózott hal; sózott hús; szalonna; szardella, ajóka;
szardínia; tengeri rákok, apró (nem élõ); tonhal; vadhús; állati
velõ táplálkozási célra.

(111) 191.247 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 02986 (220) 2006.09.06.
(732) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

M1348

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/12

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(546)

(511) 5 Gyomirtó szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készít-
mények; rovarölõ szerek; molytalanító szerek; rovarriasztó sze-
rek, gombaölõ szerek (fungicidek), patkányirtó szerek.

(111) 191.248 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 02496 (220) 2005.07.27.
(732) SYDNEX Kft., Szerencs (HU)

(546)

(511) 16 Csomagoláshoz szolgáló mûanyagok (amelyek más osztá-
lyokba nem tartoznak); szüretelõzsák, nagyméretû szemeteszsák,
szemeteszsákok, szemetesbetét, szalagbehúzós szemetes, illatos
szemeteszsák, takarófólia, simítózáras tasakok, hûtõtasak, uzson-
nástasak; ruhaborító, illatos ruhaborító (levendula); jégkocka
(jéggolyó) tasak; védõkesztyû (nõi-férfi); esõkabát; asztalterítõ;
zsinórfüles hordtáska; szalagfüles hordtáska.

(111) 191.249 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 02502 (220) 2005.07.27.
(732) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Flosin
(511) 5 Gyógyszerek; diétás anyagok gyógyászati használatra.

(111) 191.250 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 01059 (220) 2005.03.22.
(732) TV Products Kereskedelmi Kft., Gyõr (HU)

(541) SUPER CHOPPER
(511) 7 Gépek ételek feldolgozására, nevezetesen reszelõk, keve-

rõk, mixerek, dagasztók, húsdarálók, darálók és ételvágók, kávé-
darálók, gyümölcsprések, gyümölcs- és zöldségcentrifugák, zöld-
séghámozók, szeletelõk, zöldségvágók, elektromos kések, kés-
élezõ gépek, konzervnyitó gépek, mosogatógépek, mosógépek,
centrifugák.
35 Hirdetésekre, árueladásra, az üzletág típusa szerint besorolt
üzletekre és az eladások volumenének alakulására vonatkozó tá-
jékoztatás; kereskedelmi információkat nyújtó üzleti tájékozta-
tás; hirdetés megbízás alapján; különféle áruk és szolgáltatások
összegyûjtése mások számára annak érdekében, hogy a vásárlók
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és szol-
gáltatásokat; különféle árukra vonatkozó számítógépes megren-
delési szolgáltatások nyújtása megbízás alapján, telefonon és szá-
mítógép-terminálokon keresztül; hirdetési célú bemutatók irányí-
tása; telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; telefonhívások foga-
dását végzõ titkársági szolgáltatások; piackutatás számítógépes
adatbázis segítségével; eladásösztönzés és hirdetések tervezése;
üzletvezetés; üzleti kutatás; hirdetési és promóciós szolgáltatá-
sok, valamint ezekre vonatkozó tájékoztatás; globális számítógé-
pes és médiahálózaton keresztül történõ eladások lebonyolításá-
val kapcsolatos adminisztráció.

(111) 191.251 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 02510 (220) 2005.07.27.
(732) Coortus Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek, fogkrémek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályba; nyomdaipari termékek; könyvköté-
szeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; irodai cikkek (búto-
rok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivéte-
lével).

(111) 191.252 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 01492 (220) 2004.01.13.
(732) Rautaruukki Oyj, Helsinki (FI)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) RUUKKI
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;

hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek; fémlemezek, lapok, tekercsek, fémcsövek és ido-
mok; burkolat nélkül vagy burkolattal.
35 Fémekkel és fémtermékekkel, fém és nem fém építõ-, konst-
rukciós, mérnöki és felszerelési anyagokkal, gépekkel és szer-
számgépekkel, valamint gépjármûvekkel kapcsolatos nagykeres-
kedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások; franchise szolgáltatá-
sok.
40 Anyagmegmunkálás.

(111) 191.253 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 01248 (220) 2005.05.23.
(732) YOUR PC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Kalász Imre, Papp-Kalász-Tóth Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Festékezõasztalok (tintatartályok), festékezõszalagok, fes-
tékezõvásznak iratmásoló gépekhez.

(111) 191.254 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 02799 (220) 2005.08.29.
(732) BLOGTER Információszolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) id. Miskolczy Csaba Zoltán, Budapest

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése.

(111) 191.258 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03834 (220) 2006.11.23.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MURATTI AMBASSADOR
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, kivéve

szivarok és kis szivarok (cigarillók), de ideértve cigaretták, do-
hány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány,
bagó, tubák/burnót, kretek; dohánypótlók és -helyettesítõk (nem
orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és
-csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és ha-
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mutartók nem nemesfémbõl vagy azzal ötvözve, vagy borítva,
pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(111) 191.259 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03831 (220) 2006.11.23.
(732) Primacom Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PRIMACOM
(511) 35 Állásközvetítõ irodák, árubemutatás, árverés, becslések, ér-

tékelések ügyletekben, gyapjúanyagok becslése, reklámdoku-
mentáció rendezése, export-import ügynökségek, fénymásolással
történõ reprodukció, gépírási szolgáltatások, hirdetés, hirdetõ-
ügynökségek, import-export ügynökségek, állásközvetítõ irodák,
kereskedelmi információs ügynökségek, kirakatrendezés, kon-
zultációk személyzeti kérdésekben, konzultációk üzletvezetés-
hez, hirdetõtáblák kölcsönzése, irodai gépek és készülékek köl-
csönzése, reklámanyagok kölcsönzése, könyvelés, közönségszol-
gálat, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, okmányok másolása,
önköltségi, elõállítási ár elemzése, piackutatások, plakáthirdetés,
rádiósreklám, televíziósreklám, reklámanyagok kölcsönzése,
reklámújság, statisztikai tájékoztatás, szakértõi véleménynyújtás
ügyletekben, számlakivonatok, számlák ellenõrzése, személyzeti
kérdésekben konzultációk, tanácsadás az ipari tulajdonjog terüle-
tén, tanácsadó szolgálat üzletszervezési és irányítási kérdésekben,
ügyletekkel kapcsolatos tájékoztatások, reklámanyagok,
röpiratok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták terjesztése,
tõzsdei árfolyamjegyzés, üzletvezetésben kisegítés, üzletvezetés-
hez tanácsadó szolgáltatás, vezetésben nyújtott támogatás keres-
kedelmi vagy iparvállalatoknál.
36 Adóügyi becslések, adóügyi szakvélemények, balesetbizto-
sítás, betegbiztosítás, bankügyletek, mezõgazdasági üzemek bér-
lete, biztosítási ügynökségek, biztosítások, tõkeelhelyezés, élet-
biztosítás, értékek letétbe helyezése, értékpapírok letétbe helye-
zése, fiduciáris szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások (tõ-
keszolgáltatások), hitel, hitelbehajtó ügynökségek, hitelirodák,
ingatlan haszonbérbe adása, ingatlanok becslése, ingatlanok ke-
zelése, ingatlanügynökségek, jótékony célú gyûjtések, kézi zá-
logkölcsön folyósítása, cserekompenzációs ügyletek, pénzköl-
csön, lakások bérlete, lakásügynökségek, óvadék (garancia), pán-
célszekrénybe letét, pénzügyi becslések, pénzügyi elemzések,
pénzügyletek, sorsjátékszervezetek, takarékoskodás, tengeri biz-
tosítás, tõkebefektetés, tõkeberuházás, tranzakciók (pénzügyi
ügyletek), tûz elleni biztosítás, utazásicsekk-kibocsátás, ügynöki
munkák, vámügynökségek, valutaügyletek, zálogkölcsön.

(111) 191.260 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03832 (220) 2006.11.23.
(732) Stylia Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Muszka Sándor, Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) STYLIA
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-

giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 191.261 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03835 (220) 2006.11.23.
(732) Hungary Yuan Hua Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 191.262 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03839 (220) 2006.11.23.
(732) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 191.263 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03842 (220) 2006.11.23.
(732) Turcsán Pál, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; árubemutatás, beszerzõi szolgáltatások (áruk, illetve
szolgáltatások beszerzése mások számára), kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése, kirakatrendezés, reklámanya-
gok terjesztése, szabadtéri hirdetés, internetes kereskedelmi ügy-
letek, dísznövény-kereskedelem, fenyõfa-kereskedelem.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; áruszállítás és
-tárolás, gépkocsival történõ szállítás, gyorsszolgálat (áru és üze-
net továbbítása), hulladék szállítása és tárolása, házhoz szállítás.

(111) 191.264 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03843 (220) 2006.11.23.
(732) Harczi Sándor, Kecskemét (HU);

Harczi Edina, Kecskemét (HU)

(541) CONEXIO
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok,

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és egyéb gyümölcslevek; szörpök és
más készítmények italokhoz.

(111) 191.265 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03980 (220) 2006.12.07.
(732) HOPI Hungária Logisztikai Kft., Gyál (HU)
(740) dr. Czifra Péter, Czifra & Neményi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
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(111) 191.266 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03984 (220) 2006.12.07.
(732) Bányász Rita, Keszthely (HU);

Kovács Piroska, Gyenesdiás (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) GRACIA PACK
(511) 5 Higiéniai termékek, higiéniai tárolók.

(111) 191.267 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03830 (220) 2006.11.23.
(732) ERSTE BANK HUNGARY Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Pénzmûveletek, értékpapírügyletek, ingatlanokkal kapcso-
latos banki szolgáltatások.

(111) 191.268 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03681 (220) 2006.11.09.
(732) Huang Lu Pin, Budapest (HU)

(541) A-LIST
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 191.269 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03680 (220) 2006.11.09.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) STADARISP
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.

(111) 191.270 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03679 (220) 2006.11.09.
(732) MasterCard International Incorporated, Purchase,

New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MAESTRO.TÖBB MINT KÉSZPÉNZ
(511) 9 Tudományos célra szolgáló készülékek és berendezések;

mágneses adathordozók, adatrögzítõ lemezek; automata elosztó-
berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülé-
kekhez; regiszteres pénztárgépek; adatfeldolgozó berendezések
és számítógépek; számítógéphardverek, számítógépszoftverek és
számítógépes programok; távközlési és elektromos eszközök és
berendezések; számológépek; adatok (beleértve a hang és a kép)
rögzítésére, tárolására és megjelenítésére szolgáló berendezések,
mágneses rögzítõeszközök; pénzügyi számlák rögzítésére, ellen-
õrzésére és elemzésére szolgáló, komplett számítógépes hálózat
segítségével mûködõ berendezések; különösen a helyi és távolsá-
gi számítógépes hálózatok fejlesztésére, kezelésére és használatá-
ra alkalmazható számítógépes hardver és szoftver; memóriakár-
tyák olvasására és az adatok memóriába való beolvasására alkal-
mas rendszer, beleértve az integrált áramkörû memóriákat és a
bankkártya-memóriákat; letölthetõ elektronikus kiadványok;
nyomtatóeszközök, beleértve az adatrögzítõ rendszerekhez és
pénzügyi tranzakciós rendszerekhez kapcsolódó nyomtatóeszkö-

zöket; bankintézményekben használatos gépek; kódolók és dekó-
dolók; modemek; számítógépes hardverek és szoftverek az elekt-
ronikus eszközök segítségével elvégzett fizetési tranzakciók meg-
könnyítésére; számítógépes hardverek és adatvédelmi szoftverek;
titkosítókulcsok; digitális okiratok; digitális aláírások; az ügyfe-
lek számára megbízható információtárolást, -kinyerést és -továb-
bítást biztosító számítógépes szoftverek; banki és pénzügyi intéz-
mények; mágneses kódolókártyák és integrált áramkörös csipet
tartalmazó kártyák („smart kártyák”); kódolt biztonsági kártyák;
kódolt biztonsági jellemzõkkel ellátott kódolt kártyák azonosítás
céljára; hologrammal impregnált kártyák; különbözõ típusú banki
hitelkártyák, csipkártyák; „készlet érték„ kártyák; elektronikus
adathordozó kártyák; hitelkártyák és kódolt hitelkártyák; külön-
bözõ típusú bankkártyák, beleértve a nyomtatott bankkártyákat
mágneses memóriával, illetve integrált áramkörû memóriával el-
látott bankkártyák; kártyaleolvasók; mágnesesen kódolt kártyale-
olvasók; elektronikus adathordozót tartalmazó kártyaleolvasók;
elektronikus titkosítóegységek; a pénzügyi szolgáltatásoknál, a
bankoknál és távközlési iparban alkalmazott számítógépes hard-
verek, számítógépes terminálok és számítógépes szoftverek; a
„smart” kártyáknak a terminálokkal, illetve a leolvasókkal való
összeköttetést lehetõvé tevõ számítógépes szoftverek; telefonok-
ba és egyéb távközlési eszközökbe beépített számítógépes csipek;
távközlési berendezések; adatátviteli, kijelzõ- és tárolófunkciók-
ra, azonosításra és a pénzügyi és banki szolgáltatásoknál és a
távközlési iparban használt pénzügyi információk hozzáférésére
alkalmazott pénztárgépterminálok és számítógépes szoftverek;
rádiófrekvenciás azonosítóberendezések (jeladók); a különbözõ
típusú hitelkártyák és bankkártyák valódiságának megállapítására
szolgáló elektronikus ellenõrzõ berendezések; készpénzadagoló
berendezés; eladóautomata; egyéb számítógépes perifériák és
olyan elektronikus termékek, mint a számológép, zsebrajzolóesz-
köz, személyi digitális segédeszköz; riasztó vagy fényjelzõ.

36 Pénzügyi szolgáltatások; banki és hitelszolgáltatások; hitel-
kártyával, bankkártyával és a „készlet érték„ bérmentesítõ kártyá-
val kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus fizetési szolgáltatá-
sok; telefonhívás segítségével mûködõ bérmentesítési szolgálta-
tások; készpénzfizetéssel kapcsolatos szolgáltatások; meghatal-
mazással és teljesítéssel kapcsolatos tranzakciók; a rádiófrekven-
ciás azonosítóberendezés (jeladó) alkalmazásával végrehajtott hi-
tel- és költségszolgáltatások elõkészítése; utazási biztosítási szol-
gáltatások; csekkhitelesítési szolgáltatások; az utazási csekkek és
az utazási ígérvények (voucher) kiállításával és beváltásával kap-
csolatos szolgáltatások; pénzügyi információk terjesztése számí-
tógépes hálózat alkalmazásával; a fenti szolgáltatásokkal kapcso-
latos tanácsadás.

38 Távközlési szolgáltatások; internetalapú távközlési szolgál-
tatások; adattovábbítással kapcsolatos szolgáltatások; elektromos
adattovábbítás a teljes adatfelvételi rendszer alkalmazásával, be-
leértve az internetet is; számítógépben tárolt adatbankból vagy az
internet segítségével történõ adatfelvétellel és adatmegjelenítés-
sel kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus adatfelvétel és adat-
továbbítás telefonhálózat segítségével; hitel- és fizetési tranzakci-
ók lebonyolítása telefon vagy távközlési vonalak alkalmazásával;
elektronikus posta, üzenetek küldése elektronikus módon; rádió-
szolgáltatások; többfelhasználós rendszer mûködtetése számító-
gépes hálózat felhasználásával a pénzügyi szolgáltatásokkal kap-
csolatos információk továbbítására és terjesztésére; számítógépes
adatbázis idõalapú lízingelése.

(111) 191.271 (151) 2007.10.03.

(210) M 06 03678 (220) 2006.11.09.
(732) Crystal Worldwide Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CRYSTAL WORLD WIDE
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
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36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.

(111) 191.272 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03677 (220) 2006.11.09.
(732) Obshchestvo s organichennoy otvetstvennostyu „Mezon

Griz”, Kazan Republic of Tatarstan (RU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) AKDOV
(511) 32 Alkoholmentes aperitifek; szénsavas italok; lítiumos vizek;

ásványvíz (italok); szódavíz; Selters-víz; ásványvíz; vizek (ita-
lok); alkoholmentes koktélok; limonádék; földimogyorótej (alko-
holszegény üdítõital); alkoholmentes italok; izotóniás italok; tej-
savó alapú italok; alkoholmentes gyümölcslevek; mandulatej (ita-
lok); alkoholmentes gyümölcsnektárok; mandulatej; sör; gyöm-
bérrel készült üditõital; gyömbérsör; malátasör; szénsavas italok
készítésére használt tabletták; szasszaparilla (alkoholszegény
ital); limonádészörp; gyümölcsszörpök; paradicsomlé (ital); al-
maital (alkoholmentes); zöldséglevek (ital); gyümölcslevek; ás-
ványvíz elõállításához alkalmazható készítmények; likõrök ké-
szítéséhez alkalmazható készítmények; ásványvizek készítéséhez
alkalmazható készítmények; italok készítéséhez alkalmazható
készítmények; mustok, szõlõmustok (alkoholmentesek); sörcef-
re; malátacefre; szénsavas italok készítéséhez alkalmazott pasz-
tillák; sörbetek (italokhoz); sörbetek (italokhoz); alkoholmentes
gyümölcsitalok készítéséhez alkalmazott kivonatok; sörkészítés-
hez alkalmazott kivonatok; italok készítéséhez alkalmazott
eszenciák.
33 Aperitifek; rizspálinka; bor, csiger; whisky; ánizslikõr (ani-
sette); cseresznyepálinka; vodka; gin; emésztést elõsegítõ italok
(likõrök és tömény italok); koktélok; ánizslikõr (anise); curacao;
likõrök; alkoholtartalmú italok (sör kivételével); gyümölcstartal-
mú alkoholos italok; szeszes italok (italok); égetett szeszes italok;
mézsör (mead); mentalikõr; gyomorkeserû; rum, szaké; almabor;
körtebor; rizsbõl készült alkoholtartalmú ital; alkoholkivonatok;
alkoholtartalmú gyümölcskivonatok; alkoholtartalmú eszenciák.

(111) 191.273 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03675 (220) 2006.11.09.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-

kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.

(111) 191.274 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03672 (220) 2006.11.09.
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GREEN CALLA
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve

szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-
re sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, do-
hánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók nem nemesfémbõl
vagy azzal ötvözve, vagy borítva; pipák; zsebkészlet cigarettasod-
ráshoz; öngyújtók; gyufák.

(111) 191.275 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03671 (220) 2006.11.09.
(732) Mobile24 Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; folyóiratok; magazinok.
35 Reklámozás, információk számítógépes adatbázisokba ren-
dezése.
38 Hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; infor-
mációs szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógé-
pek segítségével; hírügynökségek.
42 Mûszaki szolgáltatások; hostingszolgáltatások weboldalak-
hoz, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(111) 191.276 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03670 (220) 2006.11.09.
(732) Mobile24 Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; folyóiratok; magazinok.
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35 Reklámozás, információk számítógépes adatbázisokba ren-
dezése.
38 Hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; infor-
mációs szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógé-
pek segítségével; hírügynökségek.
42 Mûszaki szolgáltatások; hostingszolgáltatások weboldalak-
hoz, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(111) 191.277 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03669 (220) 2006.11.09.
(732) Hankook Tire Co., Ltd., Seoul (KR)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) I*CEPT
(511) 12 Gumiabroncsok, tömlõ- és tömlõszelep-védõk, szelepsap-

kák gépjármûvekhez.

(111) 191.278 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03668 (220) 2006.11.09.
(732) Hankook Tire Co., Ltd., Seoul (KR)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) I*PIKE
(511) 12 Gumiabroncsok, tömlõ- és tömlõszelep-védõk, szelepsap-

kák gépjármûvekhez.

(111) 191.279 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03667 (220) 2006.11.09.
(732) JUSTICE Security Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Szoftvertermékek.

(111) 191.280 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03666 (220) 2006.11.09.
(732) COLUMBUS Klíma Kereskedelmi és Vagyonkezelõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 11 Légfertõtlenítõk, léghûtõ berendezések, légszûrõ berende-
zések, légszûrõk légkondicionáláshoz, légtisztító készülékek és
gépek, hõszivattyúk, klímaberendezések, alkatrészek légkondici-
onáló berendezésekhez.

(111) 191.281 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03451 (220) 2006.10.19.
(732) Sinclair Pharmaceuticals Limited (Egyesült Királyság

törvényei szerint bejegyzett cég), Godalming, Surrey (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) X-KREM
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok a bõr állapotá-

nak javulására; gyógyszerészeti készítmények és anyagok a su-
gárzott bõrgyulladásra.

(111) 191.282 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03438 (220) 2006.08.03.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs ügyvéd, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SÁRGA RTV
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.283 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03309 (220) 2006.10.06.
(732) TECHNOCOOP Parkolástechnikai Gyártó és Kereskedelmi

Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 7 Gépkocsiliftek, szintátemelõ berendezések, parkológépek,
elektromos fûtõszövet, kábelek, szabályozók.

(111) 191.284 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03305 (220) 2006.10.06.
(732) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)

(541) INNOLAB
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, készülékek és berendezések la-

boratóriumi tudományos kutatási célokra, oktatóberendezések és
-felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, má-
solására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; adatfel-
dolgozó berendezések és számítógépek; számítógépprogram és
-szoftver.
35 Szakértõi véleménynyújtás, szakértõi tevékenység, üzeleti
információk, számítógépes adatbázis-szervezés, -kezelés.
38 Távközlés; üzenetek, képek, adatok, programok továbbítá-
sa, vezetékes vagy vezeték nélküli, például internetalapú számí-
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tástechnikai rendszereken keresztül; interneten elérhetõ adatbázi-
sok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, oktatási tárgyú információk; konferenciák, kong-
resszusok szervezése és lebonyolítása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és fej-
lesztése; kutatás és fejlesztés (mások részére), mûszaki kutatás,
mûszaki szakértõi tevékenység, kísérlet, mûszaki tesztelés, elem-
zés; szakvélemények adása, mûszaki tervtanulmányok készítése;
számítógépprogramok installációja, számítógéphardverrel kap-
csolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása; adatok,
üzenetek és információk továbbítására szolgáló hálózatok terve-
zése, adatok és információk rögzítése és feldolgozása, számítógé-
pes rendszerek tervezése; szellemi tulajdon licencek adása.

(111) 191.285 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03303 (220) 2006.10.06.
(732) Pintz György, Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) LOTTO
(511) 32 Ásványvizek és egyéb alkoholmentes italok; készítmények

italokhoz, izotóniás és más egészségvédõ hatású italok, amelyek a
32. osztályba tartoznak.

(111) 191.286 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03302 (220) 2006.10.06.
(732) FINO-FOOD Kft., Kaposvár (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) HUNGARIKA
(511) 29 Tej, tejtermékek; sajtok, sajtkészítmények.

(111) 191.287 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03187 (220) 2006.09.25.
(732) dr. Sipos Balázs Tihamér, Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok, borpárlatok, pezsgõ, fûszerborok, pálinkák, gyomor-
keserûk, whisky, koktélok, párlatok, gyümölcstartalmú alkoholos
italok.

(111) 191.288 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03020 (220) 2006.09.11.
(732) THERMAL KOZMETIKAI Kft., Izsák (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek; masszázskrémek, testápo-
lók, kéz-, láb- és körömápoló készítmények, tusfürdõk, habfür-
dõk, arc- és testpakolások és maszkok, arc- és szemkörnyékápoló
krémek, ajakápoló készítmények; hajmosó és hajápoló termékek;
fogkrémek.

(111) 191.289 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03019 (220) 2006.09.11.
(732) SZAMOS Cipõipari Kft., Csenger (HU)
(740) dr. Szatmári Lajos, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Cipõk, magas szárú cipõk; lábbelik, magas szárú lábbelik;
papucsok; sárcipõk; sportcipõk, sportlábbeli; szandálok; tornaci-
põk.

(111) 191.290 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03017 (220) 2006.09.11.
(732) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Bonbonok; csokoládés termékek, csokoládék.

(111) 191.291 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 02680 (220) 2006.08.03.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
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kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.292 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 00750 (220) 2006.03.06.
(732) Virtual-Fruit Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) A GYÜMÖLCSÖZÕ KAPCSOLAT
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss gyümölcsök és
zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; különösen gyü-
mölcsök és zöldségek csomagolása, raktározása és szállítása; cso-
magolási, raktározási és szállítási szolgáltatások online megren-
delése; csomagolással, szállítással és raktározással kapcsolatos
mindennemû információnyújtás, különösen online információ-
nyújtás.

(111) 191.293 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 01812 (220) 2006.05.24.
(732) Fonte Viva Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Kaposvár (HU)

(541) MARINUS
(511) 32 Alkoholmentes italok; ásványvíz.

(111) 191.294 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02158 (220) 2006.06.20.
(732) Gulf International Lubricants, Ltd., Hamilton (BM)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Kiskereskedelmi benzinkúti szolgáltatások, beleértve ben-
zin, motorolajok, kenõanyagok, autóstermékek és kiegészítõk,
élelmiszeráru és utazásnál szükséges termék kiskereskedelmét;
benzin, olajok, kenõanyagok és autóskiegészítõk, valamint kü-
lönféle élelmiszeráru és utazásnál szükséges termék összehozása
harmadik fél részére, annak érdekében, hogy a vevõk ezen árukat
megfelelõen áttekinthessék és megvehessék egy benzinkútnál.

(111) 191.295 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02280 (220) 2006.07.03.
(732) Bennovum Kft., Budapest (HU)

(541) HERBAHÁZ-AZ EGÉSZSÉG ÁRUHÁZA
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek, tapaszok, kötszeranyagok,
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok, fertõtlenítõsze-

rek, kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(111) 191.296 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02395 (220) 2006.07.14.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Koblenczné dr. Kocsis Noémi Andrea jogtanácsos, Budapest

(541) Szülõföldünk
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.297 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02599 (220) 2006.07.27.
(732) Master Good Kft., Kisvárda (HU)
(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok.

(111) 191.298 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02613 (220) 2006.07.27.
(732) United Parcel Service of America, Inc., Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) UPS WORLDWIDE SAVER
(511) 35 Az áruszállításban név szerint számítógéppel nyomon kö-

vethetõ csomag- és rakományszállítás; nemzetközi és hazai áru-
szállításról és kézbesítésrõl számítógépesített információ biztosí-
tása; információnyújtás és árukövetési információ biztosítása a
harmadik fél részére, figyelemmel kísérve a csomag felvételét és
kézbesítését internetes és telefonos hozzáférés segítségével.
39 Személyes tulajdon szállítása és kézbesítése repülõgéppel,
vonattal, hajóval és motorral; raktározás, tárolás, rakodás, gondos
visszajuttatás és kézbesítés a személyes tulajdon szállításánál és
átadásánál.

(111) 191.299 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02612 (220) 2006.07.27.
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) RETURN OF THE BOYLAND
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(511) 41 Szórakoztatószolgáltatások, termelés, elõkészítés, bemuta-
tás, televízió- és rádióprogramok és filmek kölcsönzése és elosz-
tása, animációs filmek, hang- és videofelvétel interaktív médián
keresztül és kívül, beleértve vezeték nélküli kommunikációs be-
rendezések és az internet; élõ szórakoztatási produkciók bemuta-
tása, televíziós szórakoztató mûsorok bemutatása; tévéprogra-
mok zenei bemutatása, könyvek kiadása, magazinok és folyóira-
tok; nevelési és útmutató anyagok kölcsönzése és készítése; szer-
vezés, oktatási, kulturális, szórakoztató szándékú események és
bemutatók, interaktív médián keresztül és kívül; szervezés, verse-
nyek, mérkõzések, játékok, bemutatók, sportesemények, mûso-
rok, utcai mûsorok, színpadi mûsorok, színházi elõadások, kon-
certek, élõ mûsorok és közönségtalálkozó események bemutatója,
interaktív játékok szervezése, szórakoztatás és oktatás; az összes
fent említett szolgáltatás rendelése globális számítógépes hálóza-
ton és más (interaktív) kommunikációs hálózaton keresztül, bele-
értve a hálózaton kívüli kommunikációs berendezéseket és az in-
ternetet.

(111) 191.300 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02611 (220) 2006.07.27.
(732) Barkó Péter, Budapest (HU)

(546)

(511) 6 Ablakkeretek, ablaktokok fémbõl; ablakkilincsek fémbõl;
ablakredõnyök, zsaluk fémbõl; ablakszárnyrögzítõk fémbõl; ab-
lakszerelvények fémbõl; ablakvasalások; ajtókopogtatók; ajtóva-
salások; fémablakok; fémajtók; zsalugáterek fémbõl.

19 Ablakkeretek, ablaktokok nem fémbõl; ablakok nem fém-
bõl; ajtók nem fémbõl; ajtókeretek, ajtótokok nem fémbõl, redõ-
nyök nem fémbõl.

(111) 191.301 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02610 (220) 2006.07.27.
(732) MULTIPROJEKT Kft., Budaörs (HU);

AQUAPROJEKT Kft., Budapest (HU)

(541) MULTIFLOCC
(511) 40 Víz- és szennyvíztisztítás, iszapkezelés.

(111) 191.302 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02609 (220) 2006.07.27.
(732) ORION Elektronikai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ORION
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(111) 191.303 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02606 (220) 2006.07.27.
(732) Rózsahegyi Zoltán Borászati, Mezõgazdasági és

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sulán Brigitta, Dr. Sulán Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ROSEHILL
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 191.304 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02605 (220) 2006.07.27.
(732) Bárány László, Nyírkércs (HU)
(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 29 Hús, baromfi- és húskivonatok.

(111) 191.305 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02604 (220) 2006.07.27.
(732) Bárány László, Nyírkércs (HU)
(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 29 Hús, baromfi- és húskivonatok.

(111) 191.306 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02603 (220) 2006.07.27.
(732) Bárány László, Nyírkércs (HU)
(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 29 Hús, baromfi- és húskivonatok.

(111) 191.307 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02602 (220) 2006.07.27.
(732) Bárány László, Nyírkércs (HU)
(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
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(546)

(511) 29 Hús, baromfi- és húskivonatok.

(111) 191.308 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02601 (220) 2006.07.27.
(732) Bárány László, Nyírkércs (HU)
(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 29 Hús, baromfi- és húskivonatok.

(111) 191.309 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02600 (220) 2006.07.27.
(732) Bárány László, Nyírkércs (HU)
(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 29 Hús, baromfi- és húskivonatok.

(111) 191.310 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02733 (220) 2006.08.09.
(732) Novartis AG, Basel (CH)

(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) DIAMLOVA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.311 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02956 (220) 2006.09.04.
(732) Szamler László, Kecskemét (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 33 Borok, pálinkák, égetett szeszes italok.

35 Borokkal, pálinkával, égetett szeszes italokkal kapcsolatos
kiskereskedelem, árubemutatók szervezése, egyéb kereskedelmi
ügyletek, reklámozás.

39 Utazások szervezése, turistairodák, látogatások szervezése
turistáknak.

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

43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállás-
adás.

(111) 191.312 (151) 2007.10.04.
(210) M 07 01605 (220) 2007.04.25.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) CoolCheck
(511) 42 Minõség-ellenõrzés, elsõsorban gépjármûvekben lévõ fagy-

álló folyadék állapotának felmérése, ellenõrzése, kiértékelése.

(111) 191.313 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02432 (220) 2006.07.14.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) RAMISTADA
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.

(111) 191.314 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03104 (220) 2006.09.18.
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) QLIGHT
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, földmérõ, villamos, fényképé-

szeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, élet-
mentõ és oktatóberendezések és -felszerelések; hangok vagy ké-
pek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek;
mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó be-
rendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékek-
hez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó be-
rendezések és számítógépek; villogók (fényjelek).

11 Kerékpárlámpák; izzószálas égõk.
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(111) 191.315 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03105 (220) 2006.09.18.
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, fõzõ-, szárító-, szellõztetõberendezések, iz-
zószálas égõk, kerékpárlámpák, keresõlámpák, zseblámpák.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök,
kerékpár-világító és jelzõkészülékek (fényvisszaverõ prizma, ke-
rékpárvillogó, kerékpárlámpa, -csengõ); kerékpár-sebességmérõ;
kerékpárpumpa; kerékpárzárak és -lakatok; egyéb kerékpár-ki-
egészítõk.

(111) 191.316 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03108 (220) 2006.09.18.
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 5 Autóillatosító, légfrissítõ készítmények.

(111) 191.317 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03111 (220) 2006.09.18.
(732) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), pálinka, szeszes ital.

(111) 191.318 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03112 (220) 2006.09.18.
(732) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), pálinka, szeszes ital.

(111) 191.319 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03113 (220) 2006.09.18.
(732) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)

(546)

(511) 35 Reklám, kereskedelem, adminisztráció, irodai munka.
40 Anyagmegmunkálás.

(111) 191.320 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03114 (220) 2006.09.18.
(732) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), vodka.

(111) 191.321 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03115 (220) 2006.09.18.
(732) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), brandy.

(111) 191.322 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03242 (220) 2006.09.29.
(732) Goodbaby Child Products Co., Ltd., Jiangsu Province,

P.R. (CN)
(300) 5357519 2006.05.18. CN
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Sportbabakocsik; kézikocsik; gyermekkocsik; gyermekülés
jármûvekbe; védõtetõk gyermekkocsikhoz; kerékpárok; triciklik;
kerekes székek; rollátorok; elektromos jármûvek; motorbiciklik;
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kétkerekû kézikocsik, targoncák; abroncsok jármûvekhez; kerék-
párpumpák; biztonsági gyermekülések szárazföldi, légi és vízi
jármûvekhez, beleértve ezek alkotórészeit is; speciális jármû
mozgássérültek részére, nem mechanikusan hajtott; utánfutók;
pótkocsik, nyerges vontatók.

(111) 191.323 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03240 (220) 2006.09.29.
(732) Chen Shi Qing Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(111) 191.324 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03239 (220) 2006.09.29.
(732) Weller András, Badacsonytomaj (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 191.325 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03506 (220) 2006.10.26.
(732) Magyar Paralimpiai Bizottság, Budapest (HU)
(740) Tamás Henriette, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-
daipari termékek, könyvkötészeti anyagok.

24 Textíliák, textiláruk.
25 Ruházati cikkek.
35 Reklámozás, irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.326 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 01947 (220) 2006.06.01.
(732) MONARCHIA Borkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Eger (HU)
(740) dr. Kastory Edina, Kastory Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Carpe Diem
(511) 33 Borok.

(111) 191.328 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02263 (220) 2001.06.27.
(732) Ga Modefine S.A., Mendrisio (CH)
(740) S.B.G. & K. Budapest Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SENSI
(511) 3 Illatszerek.

(111) 191.329 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02385 (220) 2006.07.13.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SPRYCEL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények humán használatra rák keze-

lésére és megelõzésére.

(111) 191.330 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03090 (220) 2006.09.15.
(732) Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Bradenton, Florida (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) TROPICANA SPARKLING
(511) 32 Gyümölcslevek és gyümölcslé italok.

(111) 191.331 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03067 (220) 2006.09.14.
(732) Expander-Design Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Úr Attila Bendegúz, Dr. Úr Ügyvédi Iroda, Hajdúszoboszló

(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.332 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02939 (220) 2006.09.01.
(732) Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Flóhr Balázs, Budapest
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(541) It’s got to be got2b.
(511) 3 Kozmetikai cikkek, hajápolási készítmények, hajformázó

készítmények, samponok.

(111) 191.333 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02930 (220) 2006.09.01.
(732) Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kemenes László, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kristálycukor, porcukor, kockacukor, sütõcukor, befõzõcu-
kor, nád kockacukor, nád kristálycukor, barnacukor, kandiscukor.

(111) 191.334 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02580 (220) 2006.07.26.
(732) Farkas Fruzsina, Súr (HU);

Petrányi Ákos, Budapest (HU)
(740) dr. Jámbor Attila, Dr. Jámbor Attila Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

(111) 191.335 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03070 (220) 2006.09.14.
(732) Fonte Viva Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Kaposvár (HU)

(541) MIRANDELLA
(511) 32 Alkoholmentes italok/ásványvíz.

(111) 191.336 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02587 (220) 2006.07.26.
(732) Magyar Szilárd, Abda (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás, élelmezés.

(111) 191.337 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02579 (220) 2006.07.26.
(732) Hortus Natura Turisztikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 191.338 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02275 (220) 2006.06.30.
(732) IDE-SÜSS Kft., Somogyszil (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 191.339 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03061 (220) 2006.09.14.
(732) Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 191.340 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03093 (220) 2006.09.15.
(732) „Raszter Média” Kiadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Tótvázsony (HU)
(740) dr. Szõllõsi József ügyvéd, Veszprém
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(541) PERISZKÓP
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(111) 191.341 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03540 (220) 2006.10.30.
(732) Obshchestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostyu

„ALMAZ-M”, Odintsovo, Moscow region (RU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, kozmetikai kendõk; hajmo-
só szerek; fogkrémek.

5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; egészségügyi betétek és kendõk; diétás anyagok gyógyászati
használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ
anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kárté-
kony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gomba-
ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 191.342 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03095 (220) 2006.09.15.
(732) Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.

(111) 191.343 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03538 (220) 2006.10.30.
(732) Porphyr-Dolomit AG, Mauren (CH)
(740) dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 191.344 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03405 (220) 2006.10.17.
(732) Okker Kereskedõház Kft., Veszprém (HU)

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

(111) 191.345 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03416 (220) 2006.10.17.
(732) ValDeal Innovációs Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budaörs (HU)
(740) dr. Pártos Rita Réka, Nagyigmánd

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.

(111) 191.346 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02825 (220) 2006.08.21.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Mosószerek; készítmények és anyagok mosodai használat-
ra; szövetkondicionáló készítmények, szövetlágyítók; fehérítõké-
szítmények; folteltávolító készítmények; dezodoráló és frissítõ-
készítmények ruhákhoz és textíliákhoz; szappanok; szappanok
textíliák tisztításához; készítmények ruhák és textilek kézi mosá-
sához; mosodai keményítõ; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszo-
lókészítmények.

(111) 191.347 (151) 2007.10.05.
(210) M 05 00510 (220) 2005.02.07.
(732) Robert W. Stewart, Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) TASK FORCE GEAR
(511) 25 Ruházati cikkek.

42 Ruhatervezés.
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(111) 191.348 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03096 (220) 2006.09.15.
(732) VISUALL Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.349 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03415 (220) 2006.10.17.
(732) Nagy Róbert, Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályba.

(111) 191.350 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02381 (220) 2006.07.13.
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ELLADO
(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek; (eb-

be az áruosztályba tartozó) vegyi készítmények vetõmagok keze-
lésére, termékenyítõközegek.
5 Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; rovarölõ szerek (inszekticidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek), gombaölõ szerek (fungicidek).

(111) 191.351 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03427 (220) 2006.10.17.
(732) Krandi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.352 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03420 (220) 2006.10.17.
(732) Mathiász Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Erdélyi János, Dr. Erdélyi János Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MATHIÁSZ
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 191.353 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03426 (220) 2006.10.17.
(732) Lisantrade Kft., Budapest (HU)

(541) ÉJT NAPPALLÁ TÉVE
(511) 11 Csillárok, fénycsövek, fénycsövek világításra és azok alkat-

részei, ívlámpák, izzószálas égõk, keresõlámpák, zseblámpák, ki-
sülési csövek, elektromosak világításra, lámpaernyõk, lámpaer-
nyõtartók, lámpák világításra, lámpák, lámpák világításra kará-
csonyfákhoz, elektromos lámpák, elektromoslámpa-üvegek,
mennyezetvilágítások, reflektorok, világítóberendezések és ké-
szülékek, villanykörték, elektromos zseblámpák, elektromos égõ-
fejek lámpákhoz, égõk, kompakt fénycsövek és azok részegysé-
gei, alkatrészei.

(111) 191.354 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03419 (220) 2006.10.17.
(732) Napfolt Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) TEVECLUB
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég;
csokoládé; italporok.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz; italporok.

(111) 191.355 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02940 (220) 2006.09.01.
(732) Discovery Communications, Inc. (Delaware államban

bejegyzett cég), Silver Spring, Maryland (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DISCOVERY HISTORIA
(511) 9 Mûsoros videolemezek és audiovizuális felvételek; mûso-

ros videoszalagok; mûsoros kompaktlemezek; DVD-k és
CD-ROM-ok.
38 Közlési szolgáltatások, nevezetesen televízión, mûholdon,
rádiókészülékeken, száloptikán, kábelen, rádión és globális szá-
mítógép-hálózaton keresztül történõ audiovizuális mûsorszórás
és tartalomszolgáltatás.
41 Szórakoztatás, audio- és videomédián keresztül, nevezete-
sen, televízión, mûholdon, rádiókészülékeken, száloptikán, kábe-
len, rádión és globális számítógép-hálózaton keresztül történõ au-
diovizuális mûsorszórás és tartalomszolgáltatás tekintetében; ez-
zel kapcsolatos információközlés globális számítógép-hálózaton
keresztül.

(111) 191.356 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03282 (220) 2006.10.04.
(732) Magyar Jogtanácsosi Szövetség, Budapest (HU)
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(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; jogi célú tájékoztatási, reklám-, propa-
ganda- és marketingtevékenység; reklámanyagok (prospektusok,
nyomtatványok) terjesztése; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
segítségnyújtás gazdasági társaságok irányításában; segítség-
nyújtás üzletvezetéshez; piaci tanulmányok készítése; statisztikai
információnyújtás.
41 Oktatás; oktatási tárgyú információk; szakmai továbbkép-
zés; szakmai konzultáció; konferenciák szervezése és lebonyolí-
tása; szemináriumok rendezése és tervezése; szimpóziumok szer-
vezése és lebonyolítása; nemzetközi kapcsolatok szervezése;
szakmai kiállítások szervezése; lapkiadás, könyvkiadás; elektro-
nikus könyvek és folyóiratok online kiadása.
42 Jogi szolgáltatások; jogi és tudományos kutatás; jogi, ipar-
jogvédelmi és szerzõi jogi tanácsadás; ezen szakterületeken kuta-
tások, elemzések tanulmányok, szakértõi vélemények készítése,
pályázatok figyelése, pályázati tevékenységek támogatása, pályá-
zati tanácsadás, pályázatok meghirdetése, pályázatok véleménye-
zése, szakmai pályázatok kiírása, lebonyolítása és azokkal kap-
csolatos minden tevékenység elvégzése; szakmai érdekképvise-
let.

(111) 191.357 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03228 (220) 2006.09.28.
(732) BIOGAS-FARM Kft., Gödöllõ (HU)
(740) dr. K. Soós Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldijármû-mo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 191.358 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03422 (220) 2006.10.17.
(732) Wu Yashun, Budapest (HU)

(541) BRENDA
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 191.359 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03425 (220) 2006.10.17.
(732) Lisantrade Kft., Budapest (HU)

(541) DOUB-LITE

(511) 11 Csillárok, fénycsövek, fénycsövek világításra és azok alkat-
részei, ívlámpák, izzószálas égõk, keresõlámpák, zseblámpák, ki-
sülési csövek, elektromosak világításra, lámpaernyõk, lámpaer-
nyõtartók, lámpák, lámpák világításra, lámpák karácsonyfákhoz,
elektromos lámpák, elektromoslámpa-üvegek, mennyezetvilágí-
tások, reflektorok, világítóberendezések és -készülékek, villany-
körték, elektromos zseblámpák, elektromos égõfejek lámpákhoz,
égõk, kompakt fénycsövek és azok részegységei, alkatrészei.

(111) 191.360 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02479 (220) 2006.07.19.
(732) dr. Pappné dr. Szim Katalin Csilla, Nyíregyháza (HU);

Vincze Levente, Miskolc (HU)
(740) Kisszebeni Marcell, Budapest

(541) „Dr. Vincent” Sóterápiás Termékeket Elõállító és
Forgalmazó Kft.

(511) 44 Sóterápia, valamint a 4 elem alapján végzett tevékenység;
föld elem, tûz elem, víz elem, levegõ elem; csoportos programok
végzése terápia.

(111) 191.361 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03087 (220) 2006.09.18.
(732) Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Petrovai György ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 191.362 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03283 (220) 2006.10.04.
(732) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Mozzarella sajtok.
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(111) 191.363 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03284 (220) 2006.10.04.
(732) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Mozzarella sajtok.

(111) 191.364 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03534 (220) 2006.10.30.
(732) Mirbesz Kft., Biatorbágy (HU)
(740) dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 191.365 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03535 (220) 2006.10.30.
(732) Porphyr-Dolomit AG, Mauren (CH)
(740) dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 191.366 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03066 (220) 2006.09.14.
(732) Szívbor Kft., Budapest (HU)

(541) Szívbor
(511) 33 Borok.

(111) 191.367 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02386 (220) 2006.07.13.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(300) 78/813,186 2006.02.13. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények humán használatra rák keze-
lésére és megelõzésére.

(111) 191.368 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03065 (220) 2006.09.14.
(732) PERKOVÁTZ Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság, Sopron (HU)
(740) dr. Csoba Sándor, Dr. Csoba Ügyvédi Iroda, Sopron

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 191.369 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02380 (220) 2006.07.13.
(732) DIAMOND 99 BT, Gyömrõ (HU)
(740) dr. Takács Tamás ügyvéd, Budapest

(541) DIAMOND SEX SHOP
(511) 10 Fogamzásgátlók, nem vegyi; masszírozókesztyûk; masszí-

rozókészülékek; meleg levegõvel mûködõ vibrátorok orvosi
használatra; merevítõkészülékek gyógyászati célokra; óvszerek;
vibrációs masszírozókészülékek.

(111) 191.370 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02938 (220) 2006.09.01.
(732) Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Flóhr Balázs, Budapest

(541) attitude for hair
(511) 3 Kozmetikai cikkek, hajápolási készítmények, hajformázó

készítmények, samponok.

(111) 191.371 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02824 (220) 2006.08.21.
(732) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) OFF! ACTIVE
(511) 5 Gyomirtó szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készít-

mények; rovarölõ szerek; molytalanító szerek; rovarriasztó sze-
rek, gombaölõ szerek (fungicidek), patkányirtó szerek.

(111) 191.372 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03094 (220) 2006.09.15.
(732) Esztergomi Fürdõ (SPA) Szolgáltató Zrt., Esztergom (HU)
(740) dr. Petõ Zsolt, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi Iroda,

Szeged
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(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység.

(111) 191.373 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 01796 (220) 2006.05.23.
(732) Kiss Borászat Kft., Tabdi (HU)
(740) dr. Mudra Zoltán, Hauk és Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) RETRO
(511) 32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 191.374 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02384 (220) 2006.07.13.
(732) INTERCAR PARTS Gépjármûalkatrész-kereskedelmi

Korlátolt Felelõségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zamostny Zsolt, Zamostny & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 12 Autóalkatrész.

(111) 191.375 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02934 (220) 2006.09.01.
(732) Vitamór Kft., Mór (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek és
keverékeik, aszalványok, müzlik; zselék, lekvárok (dzsemek);
kompótok, zöldségkonzervek és gyümölcskonzervek, savanyúsá-
gok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 191.376 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02937 (220) 2006.09.01.
(732) Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Flóhr Balázs, Budapest

(541) It’s got2b you!
(511) 3 Kozmetikai cikkek, hajápolási készítmények, hajformázó

készítmények, samponok.

(111) 191.377 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03060 (220) 2006.09.14.
(732) Peakston Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 191.378 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02274 (220) 2006.06.30.
(732) IDE-SÜSS Kft., Somogyszil (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) IDE-SÜSS
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 191.379 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03861 (220) 2006.11.24.
(732) UPC Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szalai Réka, Dr. Szalai Réka Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.380 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 01392 (220) 2006.04.24.
(732) Digital Playground Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
(740) dr. Molnár Alexandra, Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) myVIP
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és -felszere-
lések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
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hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, ideértve
különösen könyvek (azon belül is számítógépi tárgyú könyvek),
kézikönyvek, brosúrák, üdvözlõlapok, noteszek, jegyzettömbök,
címkék, matricák, öntapadós cédulák; könyvkötészeti anyagok;
fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztó-
anyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai
cikkek, ideértve különösen ceruzák, tollak (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomago-
lásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba); nyomdabetûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, különösen ingek, pólók, mellények, bok-
szeralsók; cipõk; kalapáruk (kalapok, sapkák).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; ideértve különösen információk és
adatok gyûjtését, tárolását, elemzését és helyreállítását, informá-
ciók és adatok számítógépes adatbázisokba rendezését, szerkesz-
tését, számítógépes nyilvántartások kezelését.
38 Távközlés, különösen hozzáférés biztosítása számítógépes
világhálóhoz és más elektronikus kommunikációs hálózatokhoz,
extranethez, kereskedelmi tranzakciók bonyolítása elektronikus
kommunikációs hálózatokon keresztül, levelek, képek és üzene-
tek elektronikus továbbítása/átvitele (elektronikus levelezés,
e-mail) és munkacsoport-kommunikációs szolgáltatások nyújtá-
sa, internetszolgáltatások, adatok és információk átvitele, továb-
bítása és terjesztése számítógépi hálózatok és internet által.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; számítástechnikai hardver
és szoftver fejlesztése és tervezése, különösen weboldalak alkotá-
sa és fenntartása mások számára, hostingszolgáltatások webolda-
lakhoz, számítógépprogramok kidolgozása és korszerûsítése,
programozás; elemzõ és kutató szolgáltatások távközlés, kommu-
nikáció és a számítástechnika területén.

(111) 191.381 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03038 (220) 2006.09.12.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BEST OF SUMMER
(511) 3 Szappanok; mosószerek; fehérítõkészítmények, tisztítóké-

szítmények; illatszerek, toalettvizek, borotválkozás utáni készít-
mények, kölnivizek; illóolajok; aromaterápiás készítmények nem
orvosi célokra; masszírozáshoz használt készítmények nem orvo-
si célokra; dezodorok és izzadásgátlók; a fejbõr és a haj ápolására
szolgáló készítmények; samponok és kondicionálókészítmények;
hajszínezõk; hajformázó készítmények; fogpaszták; szájvizek
nem orvosi célokra; száj- és fogápoló készítmények; gyógyhatású
anyagokat nem tartalmazó toalettkészítmények; fürdõ- és zuha-
nyozókészítmények; bõrápoló készítmények; olajok, krémek és
oldatok bõrápoláshoz; borotválkozókészítmények; borotválkozás
elõtt és után használt készítmények; szõrtelenítõkészítmények;
napozó- és nap ellen védõ készítmények; kozmetikai szerek;
smink- és sminkeltávolító készítmények, vazelinok; ajakápoló
készítmények; hintõporok; vattapamacsok és vattarudacskák;
kozmetikai lapkák, kendõk és törlõk, nedvesített vagy impregnált
tisztítólapkák, -kendõk vagy -törlõk; szépségmaszkok, arcpakolá-
sok.

(111) 191.382 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03461 (220) 2006.10.20.
(732) INSTANTWEB Portálszolgáltató és Webfejlesztõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Winkler Gábor, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.

(111) 191.383 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03858 (220) 2006.11.24.
(732) Max-Immun Kft., Komárom (HU)

(546)

(511) 5 Vitaminkészítmények; immunerõsítõk.

(111) 191.384 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02359 (220) 2006.07.11.
(732) Sylvain Húsipari Kft., Izsák (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 17 Mûanyag-csomagolás.
29 Húsipari termékek.

(111) 191.385 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 00205 (220) 2006.01.23.
(732) Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakozatás, sport- és kulturális
tevékenység.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-
lásadás.
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(111) 191.386 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03315 (220) 2006.10.09.
(732) Szekeres Tibor, Lengyeltóti (HU)

(541) VILL-MASTER
(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(111) 191.387 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03859 (220) 2006.11.24.
(732) TIFFÁN’S Bt., Villány (HU)

(546)

(511) 33 Minõségi palackos bor.

(111) 191.388 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02908 (220) 2006.08.30.
(732) Laguna 2D Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 28 Halhorgok; hálók (sportcikkek); horgászbotok; horgászfel-
szerelések; horgászorsók; horgászzsinórok; kapásérzékelõk (hor-
gászfelszerelés); kapásjelzõk (horgászfelszerelés); merítõzsákok
horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; parittyák (sport-
cikkek); úszók (halászathoz).

(111) 191.389 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02782 (220) 2006.08.15.
(732) Amiga, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépes szoftverek, amelyek szoftveralkalmazások
fejlesztésére szolgálnak, ezek többféle platformon és más elektro-
mos eszközökön futnak; operációs rendszer szoftver személyi
számítógépekre és más elektromos eszközökre; számítógépes és
számítógép-technológiai elektronikus magazinok, számítógépek,
periférikus számítógépek, beleértve telekommunikációs és szá-
mítógép-kommunikációs eszközöket és számítógép-operációs
rendszereket, számítógépes lemezmeghajtók, RAM bõvítõkazet-
ták és belsõ memóriaberendezések, operációs szoftver és rendsze-
rek alkalmazása és fejlesztõkészletek, amelyek használhatók ve-

zetékes és vezeték nélküli eszközökre széles körben audiovizuális
és multimédia technológiákra, beleértve hordozható és mobil te-
lekommunikációk, kézi személyi számítógépek, PDA-k, hálózat-
alapú szerverek, televíziós szórakoztatás, szórakoztatás, játékok
és játékkonzolok, személyi számítástechnika, szövegszerkesztés,
internetalkalmazások beleértve internetes böngészés, számológé-
pek és az ezzel kapcsolatos eszközök és technológiák.
16 Számítógépes és számítógép-technológia témájú magazi-
nok.
35 Online alkalmazás eladása és operációs szoftver és rendsze-
rek vezetékes és vezeték nélküli eszközökre széles körben audio-
vizuális és multimédiás technológiákra.
38 Számítógépes és számítógép-technológiai és operációs fel-
használócsoportok és fórumok szervezése.
42 Szoftverfejlesztõ csoportok és konzultációs szolgáltatások.

(111) 191.390 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02884 (220) 2006.08.28.
(732) SC PS Intex SA, Temesvár (RO)
(740) dr. Juhász János, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(111) 191.391 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02783 (220) 2006.08.15.
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(300) Z.-312 185 2006.06.19. PL
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Ápolási és higiéniai készítmények szájra, fogakra, torokra,
fogínyre és szájüregre, öblögetõkészítmények fogkõ és fogszuva-
sodás megelõzésére, fogtisztító készítmények, fogápoló készít-
mények, fogporok, fogkrémek, szájvizek, szájspray-k, fogzselék,
fluoros szájvizek, tisztítóporok, fogkõelszínezõ tabletták.
5 Gyógyhatású készítmények a száj, fogak, torok, fogíny és
szájüreg ápolására és higiéniájának karbantartására, öblögetõké-
szítmények fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogtisztító ké-
szítmények, fogápoló készítmények, fogporok, fogkrémek, száj-
vizek, szájspray-k, fogzselék, fluoros fogzselék, fluoros szájvi-
zek, fogtisztító porok, fogkõelszínezõ tabletták, a fogak és a fog-
íny megelõzõ kezelésére szolgáló készítmények, gyógyhatású rá-
gógumik, fogtisztító és fogápoló készítmények, fertõtlenítõ hatá-
sú fogtisztító és fogápoló készítmények mûfogakhoz, mûfogsor-
hoz, fogszabályozókhoz és hidakhoz, ragasztókészítmények mû-
fogakhoz, ragasztóporok.

(111) 191.392 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02881 (220) 2006.08.28.
(732) Balogh János, Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; javítási tárgyú
információk, külsõ és belsõ festés, raktárak építése és javítása,
szigetelési szolgáltatások (építés), tetõfedõ munkák, építés, építé-
si tárgyú információk, építkezések felügyelete (irányítása), épít-
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mények lebontása, építõipari gépek kölcsönzése, épületek (belsõ)
tisztítása, épületek tisztítása (külsõ felületé), öntözõberendezések
üzembe helyezése és javítása, vízszigetelés (építõipar), állványo-
zás, kõmûvesmunkák.

(111) 191.393 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03080 (220) 2006.09.15.
(732) GRANTFILM Filmkészítõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gremsperger Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.394 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03176 (220) 2006.09.22.
(732) Equitas Broker Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.395 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03296 (220) 2006.10.05.
(732) Balogh Sándor, Szerencs (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 191.396 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03294 (220) 2006.10.05.
(732) DVD PLANET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

(111) 191.397 (151) 2007.10.08.
(210) M 07 01261 (220) 2007.04.18.
(732) Domokos Gábor, Budapest (HU);

Várkonyi Péter, Budaörs (HU)

(546)

(511) 14 Dísztárgyak, ékszerek.
28 Játékok, játékszerek.

(111) 191.398 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02830 (220) 2006.08.22.
(732) BBK Electronics Corporation Limited, Hong Kong (CN)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(546)

(511) 9 Készülékek hang vagy képek felvételére, átvitelére vagy
visszaadására, plazma és folyadékkristályos televíziókészülékek,
televíziókészülékek, hordozható televíziókészülékek, DVD-le-
játszók, házimozik, DVD-s mikrorendszerek, DVD-s minirend-
szer, akusztikai redszerek, kazettás magnók, beleértve az au-
tó-sztereómagnókat, hordozható rádiók, ébresztõórás rádió, mik-
rofonok, MP3-lejátszók, hordozható CD/MP3-lejátszók, digitális
kamerák, elektromos kábelek és huzalok, videomagnók, audiole-

M1368

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/12

Nemzeti lajstromozott védjegyek



játszók, digitális fényképezõgépek, telefonkészülékek, mobiltele-
fonok; mágneses adatokat közvetítõ eszközök, hanglemezek.
37 Javítási és mûszaki karbantartási szolgáltatások.

(111) 191.399 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02880 (220) 2006.08.28.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU)

(541) VISION CENTER - látáscentrum - Ha fontos
a látása

(511) 9 Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképe-
zõ- vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;
optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és- felszerelések, va-
lamint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és -reprodukáló beren-
dezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és -feldol-
gozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számí-
tógépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és be-
rendezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; optiku-
sok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.

(111) 191.400 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02876 (220) 2006.08.28.
(732) YIBO Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 191.401 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02879 (220) 2006.08.28.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU)

(541) VISION POINT
(511) 9 Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképe-
zõ- vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;

optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és- felszerelések, va-
lamint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és -reprodukáló beren-
dezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és -feldol-
gozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számí-
tógépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és be-
rendezésekhez.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; optiku-
sok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.

(111) 191.402 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02827 (220) 2006.08.22.
(732) Töröcsik Jenõ, Jászalsószentgyörgy (HU);

Tamássy Zsolt, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CASH OR DARE
(511) 38 Távközlés.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.

(111) 191.403 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02878 (220) 2006.08.28.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU)

(541) VISION CENTRUM - Középpontban a látás -
Látás és élmény

(511) 9 Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképe-
zõ- vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;
optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és -felszerelések, va-
lamint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló beren-
dezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és- feldol-
gozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számí-
tógépprogramok általában és különösen ilyen gépekhez és beren-
dezésekhez.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; optiku-
sok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.
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(111) 191.404 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02724 (220) 2006.08.09.
(732) Németh Viktória, Törökbálint (HU)

(541) PEARL OF EUROPE
(511) 41 Rendezvénysorozat.

(111) 191.405 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02877 (220) 2006.08.28.
(732) YIBO Kft., Budapest (HU)

(541) YIBO
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 191.406 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02882 (220) 2006.08.28.
(732) Fujian Putian Shuangchi Sports Goods Co., Ltd., Putian City,

Fujian Province (CN)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Lábbelik, sportcipõk, futballcipõk, hegymászócipõk, torna-
cipõk, sporttrikók, hurkolt/kötött áruk, fejfedõk, nyakkendõk,
kesztyûk (ruházat).

(111) 191.407 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02075 (220) 2006.06.13.
(732) Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Pál András, Dr. Rédei Katalin és dr. Pál Tibor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ÜDÜLÉSI CSEKK
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 191.408 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03097 (220) 2004.01.23.
(732) Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Topeka, Kansas (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) PAYLESS SHOESOURCE
(511) 25 Lábbeli.

(111) 191.409 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03102 (220) 2006.09.18.
(732) Mezõföldi Agrofórum Kft., Martonvásár (HU)

(541) MOTALKO
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(111) 191.410 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03098 (220) 2006.09.18.
(732) Maspex sp. z o.o., Wadowice (PL)
(740) Kicinska-Fujawa, Alicja, Wadowice

(541) TOP JOY FAST FRUIT
(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zse-

lék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej és tejtermékek; dzsemek;
gyümölcshéj; gyümölcskocsonya (zselé); gyümölcskonzervek;
gyümölcsök, fõtt gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyü-
mölcssaláták; gyümölcsszeletkék (apró); joghurt; kandírozott
(cukrozott) gyümölcsök; kefir; lekvár; sajtok; tej; tejes italok (fõ-
ként tejet tartalmazó); tejoltó; tejsavó; tejszín (tejtermék); tejszín-
hab; tejtermékek; tõzegáfonyaszósz (befõtt); virágporkészítmé-
nyek (élelmiszer); zselatin étkezésre; zselék.
30 Tea, fûszeres mártások; bonbonok (cukorkák); briós; cuk-
rászsütemények; fagyasztott joghurt (cukrászati jég); fagylalt,
jégkrém; gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru); gyümölcsös sü-
temények, torták; jeges tea; jégfrissítõ italokhoz, ételekhez; jég-
krémpor; kandiscukor táplálkozási használatra; karamella (cukor-
kák); kekszek; müzli; sörbet (fagylalt); tea; teaalapú italok; tejso-
dó (vaníliás krém); tejszínhabot keményítõ termékek; töltött cu-
korkák, fondan (cukrászáru); zabpehely.
32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-
lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyü-
mölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes
italok; alkoholmentes koktélok; ásványvizek; ásványvizek (ita-
lok); gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); izotó-
niás italok; limonádék; paradicsomlevek (italok); sörbetek (ita-
lok); szénsavas italok; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz;
tejsavó alapú italok; vizek (italok); zöldséglevek (italok).

(111) 191.411 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02944 (220) 2006.09.04.
(732) Phan Cuong, Budapest (HU)

(541) NORTHCLIFF
(511) 25 Ruházati cikkek, kalapáruk, cipõk.

(111) 191.412 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03178 (220) 2006.09.22.
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ROSSZCSONT
(511) 29 Tej, tejpor, ízesített aludttej és habos tejtermékek; tejtermé-

kek, nevezetesen tejdesszertek, joghurtok, ivójoghurtok, habok,
krémek, krémpudingok, friss krém, vaj, sajtkrémek, sajtok, érett
sajtok, lágy érett sajtok, friss sajtok és pácolt sajtok, lágy fehérsajt,
natúr vagy aromás friss sajtok paszta vagy folyadék formájában;
fõleg tejet és tejtermékeket tartalmazó italok, tejitalok, fõleg tejet,
de gyümölcsöt is tartalmazó tejitalok; natúr vagy ízesített erjesz-
tett tejtermékek.
30 Kávé, tea, kakakó, csokoládé, kávéval készített italok, kaka-
óval készített italok, csokoládéval készített italok, cukor, rizs,
puffasztott rizs, tápióka; liszt, lepények és piték (édes vagy sós),
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pizzák; natúr, ízesített és/vagy töltött tészták, gabonakészítmé-
nyek, gabonakészítmények reggelihez; fõleg tésztából készített
készételek; fõleg tésztát tartalmazó készételek; kenyér, kétszer-
sült, kekszek (édes és sós), ostyák, palacsinták, sütemények, édes
tészták; ezek készülhetnek natúr és/vagy töltött és/vagy ízesített
formában; sült tésztából készült sós vagy édes koktélkekszek, ve-
gyes kekszek vagy vegyes sütemények; torták, fagylaltok, fõleg
joghurtot tartalmazó fagylaltok, jégkrémek, sörbetek (étkezési
jég), fagyasztott joghurtok.
32 Szénsavmentes vagy szénsavas vizek (ásványvizek vagy
nem ásványvizek), gyümölcs- és zöldséglevek, gyümölcs- és
zöldségitalok, limonádék, szódavizek, gyömbérsör, sörbet, ita-
lok, italkészítmények, szörpök italok készítésére, alkoholmentes
gyümölcs- és zöldségsûrítmények, alkoholmentes tejes erjesztett
adalékokat tartalmazó italok.

(111) 191.413 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03079 (220) 2006.09.15.
(732) Test Rite International Co., Ltd., Taipei (TW)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 20 Kis íróasztal, szekreter; komódok, fiókos szekrények; öltö-
zõasztalok; szekrények; pohárszékek; ebédlõszekrények; aszta-
lok; kartotékszekrények; ágyak; díványok; kerevetek; pamlagok;
matracok; bölcsõk; székek (ülések); bútorok; bútorpolcok; polcok
(bútorok); fogasok (bútorok); vállfák, ruhaakasztók; ruhafoga-
sok, nem fémbõl; irodabútorok; konténerek (tároláshoz, szállítás-
hoz), nem fémbõl; tartályok folyékony üzemanyaghoz (nem fém-
bõl); kosarak, nem fémbõl; virágtartók, virágállványok (bútorok);
bútorszelvények, nem fémbõl; vánkosok, párnák; legyezõk; fa-
vagy mûanyag létrák; zárak nem fémbõl; tükrök; képkeretek;
edényszárítók (rácsok, állványok); paravánok (bútorok); esernyõ-
tartók.

(111) 191.414 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03101 (220) 2006.09.18.
(732) Mezõföldi Agrofórum Kft., Martonvásár (HU)

(541) MOTALKO MAGAZIN
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(111) 191.415 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03099 (220) 2006.09.18.
(732) Maspex sp. z o.o., Wadowice (PL)
(740) Kicinska-Fujawa, Alicja, Wadowice

(541) TOP JOY FRESH FRUIT
(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zse-

lék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej és tejtermékek; dzsemek;
gyümölcshéj; gyümölcskocsonya (zselé); gyümölcskonzervek;
gyümölcsök, fõtt gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyü-
mölcssaláták; gyümölcsszeletkék (apró); joghurt; kandírozott
(cukrozott) gyümölcsök; kefir; lekvár; sajtok; tej; tejes italok (fõ-
ként tejet tartalmazó); tejoltó; tejsavó; tejszín (tejtermék); tejszín-
hab; tejtermékek; tõzegáfonyaszósz (befõtt); virágporkészítmé-
nyek (élelmiszer); zselatin étkezésre; zselék.
30 Tea, fûszeres mártások; bonbonok (cukorkák); briós; cuk-
rászsütemények; fagyasztott joghurt (cukrászati jég); fagylalt,
jégkrém; gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru); gyümölcsös sü-

temények, torták; jeges tea; jégfrissítõ italokhoz, ételekhez; jég-
krémpor; kandiscukor táplálkozási használatra; karamella (cukor-
kák); kekszek; müzli; sörbet (fagylalt); tea; teaalapú italok; tejso-
dó (vaníliás krém); tejszínhabot keményítõ termékek; töltött cu-
korkák, fondan (cukrászáru); zabpehely.
32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-
lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyü-
mölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes
italok; alkoholmentes koktélok; ásványvizek; ásványvizek (ita-
lok); gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); izotó-
niás italok; limonádék; paradicsomlevek (italok); sörbetek (ita-
lok); szénsavas italok; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz;
tejsavó alapú italok; vizek (italok); zöldséglevek (italok).

(111) 191.416 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02953 (220) 2006.09.04.
(732) Gaia Stones Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kocsis Ildikó, Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Kristályakadémia
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek; akadémiák (oktatás), egészség(védõ) klubok
(kondicionálás), elektronikus könyvek és folyóiratok online ki-
adása, gyakorlati képzés (szemléltetés), klubszolgáltatások (szó-
rakoztatás vagy oktatás), könyvkiadás, kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése, levelezõ tanfolyamok, oktatás, okta-
tási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, szabadidõs szolgál-
tatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szövegek
kiadása (nem reklámcélú), versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás), élõ elõadások bemutatása.

(111) 191.417 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03431 (220) 2006.10.18.
(732) ASIX Distribution Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Varga Kata, Krepsz és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TOP CHEF Kis Kerék
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

(111) 191.418 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03429 (220) 2006.10.18.
(732) Yin Hong Xiao, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(541) MISS FREE
(511) 25 Ruha, lábbeli.

(111) 191.419 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03291 (220) 2006.10.05.
(732) Vivien Ásványvíz és Üdítõital Zrt., Bicske, Külterület (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 32 Természetes ásványvizek, szénsavmentes és szénsavas vi-
zek.
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(111) 191.420 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03647 (220) 2006.11.08.
(732) MINNA TEJIPARI Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BOJTÁR
(511) 29 Tej és tejtermékek.

(111) 191.421 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03651 (220) 2006.11.08.
(732) PANNONHALMI BORHÁZ Termelõ és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pannonhalma (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(541) HEMINA
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 191.422 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02739 (220) 2006.08.10.
(732) SZILASSY Kft., Solymár (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) One Step
(511) 10 Terhesség és termékenység megállapítására szolgáló eszkö-

zök.

(111) 191.423 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02836 (220) 2006.08.23.
(732) Musti Tibor, Budapest (HU)
(740) dr. Muszka Sándor, Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 191.424 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03275 (220) 2006.10.03.
(732) Great Wall Motor Company Limited, Hebei (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Gépkocsik, gépjármûvek, teherautók, egyterûek, sportko-
csik, buszok, hajtómûvek szárazföldi gépjármûvekhez, lakóko-
csik, kárpitok gépjármûvekhez, mentõautók.

37 Gépjármûvek javítása és szerelése; gépjármûvek szervizelé-
sével, gépjármûvekhez való gáz tankolásával, gépjármûvek tisztí-
tásával, kenésével, rozsda elleni kezelésével, fényezésével, mosá-
sával kapcsolatos, gumiabroncsok újrafutózásával kapcsolatos
szolgáltatások.

(111) 191.425 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03274 (220) 2006.10.03.
(732) PROPHARMATECH Egészségügyi és Mûszaki

Kutató-fejlesztõ Kft., Eger (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) ROZIM’S PROPHARMATECH
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; kozmetikai kutatás; ipari
elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és
szoftver tervezése és fejlesztése; jogi szolgáltatások.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 191.426 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03595 (220) 2006.11.03.
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek; tele-
fon-adókészülékek; rádiótelefon-állomások; vevõkészülékek; ál-
lomások (rádiótelefon).
38 Távközlés.

(111) 191.427 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03122 (220) 2006.09.19.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.428 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 00679 (220) 2006.02.27.
(732) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
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(740) dr. Szentjóbi Zoltán, dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(111) 191.429 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02616 (220) 2006.07.28.
(732) Eurotex Ipari és Szolgáltató Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 25 Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsónemûk; cipõk;
dzsekik; egyenruhák; fejfedõk (kalapáruk); felsõkabátok, felöl-
tõk; felsõruházat; fürdõnadrágok, úszónadrágok; fürdõruhák; für-
dõsapkák; gabardin (ruházat); hurkolt/kötött áruk; ingek; ingelõk,
ingblúzok; kabátok; kerékpáros-öltözetek; kesztyûk (ruházat);
kezeslábasok (felsõruházat); készruhák; kosztümök; köntösök,
pongyolák; kötöttáruk; matrózblúzok; melegítõk, szvetterek;
mellények; munkaruhák, munkaköpenyek; mûbõr ruházat; nadrá-
gok; nõi ruhák; nyakkendõk; nyaksálak, gallérvédõk; pelerinek;
pizsamák; pólók; pulóverek; ruházat, ruhanemûk; sapkák; sálak;
strandruhák; szoknyák; tarka selyemkendõk (nyaksálak); tartók
(nadrághoz, harisnyához); térdnadrágok; tornaruházat; ujjatlan
kesztyûk; vállkendõk, nagykendõk; zoknik; övek (ruházat).

(111) 191.430 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03264 (220) 2006.10.03.
(732) Magyar Kempo Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Attila, Dr. Tóth és dr. Vutskits Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HUNGARIAN TOP TEAM GLADIATORS
(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat),

egészség(védõ) klubok (kondicionálás), eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása, konferenciák szervezése és le-
bonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturá-
lis vagy nevelési célú kiállítások szervezése, show-mûsorok,
show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai), sport-
edzõtábori szolgáltatások, sportversenyek rendezése, szabadidõs
szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése,
szórakoztatás, testnevelés, versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás).

(111) 191.431 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03125 (220) 2006.09.19.
(732) Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Barán-Kalász László, Budapest Bank Nyrt. Jogi Igazgatósága,

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 191.432 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03388 (220) 2006.10.16.
(732) Ordasi Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Török Zoltán György, Németh, Szalay, Török Társas Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) IQ GOLF BALL
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; golflabda;
agyaggalambok (céllövéshez); agyaggalambok (céltárgyak); asz-
taliteniszhez asztalok; asztalok asztalifocihoz; babaágyak; baba-
házak; babaruhák; babaszobák; backgammon, trictrac (játékok);
baseballkesztyûk; baseballkesztyûk (játékfelszerelések); bábuk,
marionettek; bélhúrok teniszütõkhöz; biliárdasztalok; biliárddá-
kók; biliárdgolyók; biliárdmandinerek; biliárdmarkerek; bingó-
kártyák; bobok.

(111) 191.433 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03593 (220) 2006.11.03.
(732) Szekrényes András, Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.434 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02617 (220) 2006.07.28.
(732) K&H Bank Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.

(111) 191.435 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02837 (220) 2006.08.23.
(732) Millennium & Copthorne International Limited,

Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BILTMORE
(511) 35 Szállodai, motel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, bele-

értve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodá-
kat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, bele-
értve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmano-
kat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszolgálat; ide-
iglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szol-
gáltatással járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsola-
tos értékesítési és marketingtevékenység, beleértve eme szolgál-
tatások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon
keresztül történõ reklámozását.
36 Ingatlanokkal és lízinggel kapcsolatos szolgáltatások, bele-
értve az apartmanházak üzemeltetését, apartmanok és lakások
bérbeadását, valamint szolgáltatásokkal járó apartmanok bérbe-
adását; bérbe adott szálláshelyek üzemeltetése; szolgáltatásokkal
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járó apartmanok üzemeltetése; hosszú távú lakhatási lehetõség
biztosítása.
43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshe-
lyek bérbeadása, vendéglátóipar (étel és ital), összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása, éttermek, kávéházak, ideiglenes szállás-
helyek foglalása; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szol-
gáltatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatá-
sok.

(111) 191.436 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03370 (220) 2006.10.13.
(732) Centrál Ház Ingatlanforgalmi, -Kezelõ és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sõléd Tünde, Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 191.437 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02628 (220) 2006.07.28.
(732) WYETH (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ARCILOR
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen gyógyszer az

ópium mellékhatásainak megváltoztatására és kezelésére.

(111) 191.438 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 01020 (220) 2006.03.24.
(732) KAISER 2000 Kft., Érpatak (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).
43 Vendéglátás-szolgáltatás.

(111) 191.439 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 00415 (220) 2006.02.07.
(732) Órás István, Szentendre (HU)

(541) Grizico
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek, lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34 Dohány; dohányzási cikkek: gyufák.

(111) 191.440 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03121 (220) 2006.09.19.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) EXIT SÖRFESZTIVÁL
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

peslapok, évkönyvek, könyvek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

(111) 191.441 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03272 (220) 2006.10.03.
(732) PROPHARMATECH Egészségügyi és Mûszaki

Kutató-fejlesztõ Kft., Eger (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) R47-PROTUMOL
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(111) 191.442 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03380 (220) 2006.10.13.
(732) Kem-Univerzál Kft., Budapest (HU)

(541) KEM-SZIG
(511) 17 Szigetelõanyagok; szigetelõlemezek; szigetelõtapaszok; tö-

mítõanyagok; nedvesség elleni szigetelõanyagok épületekre.

(111) 191.443 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02620 (220) 2006.07.28.
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)

(546)

(511) 32 Sörök.
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(111) 191.444 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02625 (220) 2006.07.28.
(732) WYETH (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ZOLEUS
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen gyógyszer az

ópium mellékhatásainak megváltoztatására és kezelésére.

(111) 191.445 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03536 (220) 2006.10.27.
(732) LAPKER Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 16 Újságok, folyóiratok.
41 Könyv- és folyóirat-kiadás.

(111) 191.446 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03120 (220) 2006.09.19.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.447 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03375 (220) 2006.10.13.
(732) Pannonhalmi Fõapátság, Panonhalma (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Ecet.

(111) 191.448 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03376 (220) 2006.10.13.
(732) Pannonhalmi Fõapátság, Pannonhalma (HU)

(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Ecet.

(111) 191.449 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03255 (220) 2006.10.02.
(732) Szûcs István, Mórahalom (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 191.450 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02968 (220) 2006.09.05.
(732) OTAM Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 31 Tápanyagok állatok számára, mezõgazdasági termékek;
ehetõ rágcsálnivalók állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor ke-
letkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; italok kedvtelésbõl
tartott állatok részére; istállótakarmány állatoknak; kutyaeledelek
(kekszfélék); madáreledelek; táplálék kedvtelésbõl tartott álla-
toknak; táplálékok állatoknak; tenyészállat-állomány; termékek
állati alomhoz; állatkerti állatok; állatok (élõ).

35 Reklámtevékenység; információk számítógépes adatbázi-
sokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázi-
sokba való szerkesztése; televíziós reklámozás; eladási propagan-
da (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak
készítése; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése.

44 Állatgyógyászati szolgáltatások; állatkozmetika; állatok
ápolása; állattenyésztés.
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(111) 191.451 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03118 (220) 2006.09.19.
(732) American Life Insurance Company, Wilmington,

Delaware (US)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda Kft., Budapest

(541) Jó tanácsok egy életre a legfontosabbakért
(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások.

(111) 191.452 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03251 (220) 2006.10.02.
(732) Pfneiszl Hungarian Vineyards Kft., Sopron (HU)

(541) RED DIAMOND
(511) 33 Szeszes italok, borok, likõrök.

(111) 191.453 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03119 (220) 2006.09.19.
(732) American Life Insurance Company, Wilmington,

Delaware (US)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda Kft., Budapest

(541) Élj tovább!
(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások.

(111) 191.454 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 00402 (220) 2006.02.07.
(732) Büki Üditõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gayer Gyula, Gayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Energiaitalok.

(111) 191.455 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03250 (220) 2006.10.02.
(732) Pfneiszl Hungarian Vineyards Kft., Sopron (HU)

(541) VULCAN
(511) 33 Szeszes italok, borok, likõrök.

(111) 191.456 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03256 (220) 2006.10.02.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware államban bejegyzett

cég), Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) COCA-COLA LIGHT PLUS
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz, üdítõitalok.

(111) 191.457 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03253 (220) 2006.10.02.
(732) Pfneiszl Hungarian Vineyards Kft., Sopron (HU)

(541) ME
(511) 33 Szeszes italok, borok, likõrök.

(111) 191.458 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03252 (220) 2006.10.02.
(732) Pfneiszl Hungarian Vineyards Kft., Sopron (HU)

(541) SPARKELINA
(511) 33 Szeszes italok, borok, likõrök.

(111) 191.459 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03131 (220) 2006.09.19.
(732) Építõipari Vállalkozók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa.
42 Minõség-ellenõrzés; minõségtanúsítvány.

(111) 191.460 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02437 (220) 2006.07.17.
(732) TIME-X JEANS Kft., Budapest (HU)
(740) Paksi Gabriella, Budapest

(541) ZILLION
(511) 25 Ruházat, cipõ, kalapáru.

(111) 191.461 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02624 (220) 2006.07.28.
(732) Köles Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 36 Ingatlanügynökségek, ingatlanügyletek; ingatlanok érték-
becslése, bérbeadása, adásvétele, ingatlanforgalmazással kapcso-
latos meghirdetések, ingatlanlízing, ingatlankezelés és mindezek-
kel kapcsolatos információszolgáltatás, tájékoztatás.

(111) 191.462 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03262 (220) 2006.10.03.
(732) Wiera Internet Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vetõ Gábor, Strasser Józsa Vetõ Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FRIERA
(511) 38 Távközlés; elektronikushirdetõtábla-szolgáltatás (távközlé-

si szolgáltatás), elektronikus levelezés, e-mail, faxberendezések
kölcsönzése, faxok továbbítása, hírügynökségek, hozzáférés biz-
tosítása számítógépes világhálóhoz, információszolgáltatás táv-
közlési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üveg-
szálas hálózatok útján, mobil (celluláris) telefon-összeköttetés,
modemek kölcsönzése, mûholdas átvitel, rádióadás, számítógé-
pes terminálok közötti összeköttetések, távirati összeköttetések,
táviratok küldése, táviratok továbbítása, távírdai szolgáltatások,
távkonferencia-szolgáltatások, távközlési berendezések kölcsön-
zése.
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(111) 191.463 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02614 (220) 1999.01.20.
(732) SER Systeme AG, Neustadt/Wied (DE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., dr. Takács Zoltán,

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépszoftverek, beleértve elektronikus adatfeldolgo-
zó programok és adatbázisok; adatfeldolgozó programokat és
adatbázisokat tartalmazó olvasható adathordozó berendezések.
16 Felhasználói kézikönyvek számítógépes szoftverekhez, va-
lamint számítógépszoftver-dokumentációk.
42 Számítógépes szoftverek, így elektronikus adatfeldolgozó
programok és adatbázisok készítése és karbantartása (tökéletesí-
tése és korszerûsítése); az elektronikus adatfeldolgozás területén
végzett mûszaki szaktanácsadás, szakvélemény és egyéb mûszaki
szolgáltatások biztosítása.

(111) 191.465 (151) 2007.10.09.
(210) M 06 03268 (220) 2006.10.03.
(732) ISO IMMO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) ISO IMMO
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 191.466 (151) 2007.10.09.
(210) M 06 03269 (220) 2006.10.03.
(732) ISO IMMO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,, Budapest (HU)

(541) ISO OXID
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 191.467 (151) 2007.10.10.
(210) M 05 01299 (220) 2005.04.08.
(732) Ingatlan.net Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Cseri Zsuzsanna, Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Ingatlan.net
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 191.468 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 02618 (220) 2006.07.28.
(732) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(541) Tiszapark
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció, irodai munkák.

(111) 191.469 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 03780 (220) 2006.11.17.
(732) NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Majoros Melinda, Majoros Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) A Beszereljük ADSL csomag szolgáltatója a
NORDTELEKOM

(511) 38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés bizto-
sítása számítógépes világhálóhoz; távközlési kapcsolat létesítése
számítógépes világhálóval, üzenetek és képek továbbítása számí-
tógépek segítségével.

(111) 191.470 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 03776 (220) 2006.11.17.
(732) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi papírtörlõk.

16 Papíráruk.

(111) 191.471 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 03782 (220) 2006.11.17.
(732) Lamarck Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés és szórakoztatószolgáltatások, sportlétesítmények
üzemeltetése, múzeumi szolgáltatások, masszázsszolgáltatások.

(111) 191.472 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 03779 (220) 2006.11.17.
(732) Mudrák Béla Tamás, Esztergom (HU)

(541) Master Strigoniensis
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, festõanyagok képzõmûvészek

számára.

(111) 191.473 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 02962 (220) 2006.09.05.
(732) HáziPatika.com Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek.

5 Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; gyógyászati se-
gédeszközök, bébiételek; bioélelmiszerek, gyógyhatású készít-
mények, drogériai termékek.

28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek.

35 Interneten és más telekommunikációs rendszereken történõ
reklámozás és kereskedelem.

42 Interneten és más telekommunikációs rendszereken történõ
tartalom- és információszolgáltatás; interaktív szolgáltatások; or-
vosi, higiéniai, életvezetési tanácsadás.

(111) 191.474 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 03926 (220) 2006.12.01.
(732) Gyõri Likõrgyár Zrt., Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
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(546)

(511) 33 Körtepálinka.

(111) 191.475 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 03123 (220) 2006.09.19.
(732) Budapest Piac Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.476 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 02960 (220) 2006.09.05.
(732) Közösség a Születés Méltóságáért, Budapest (HU)
(740) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HOLDNÕVÉR
(511) 41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus

könyvek és folyóiratok online kiadása, konferenciák szervezése
és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
oktatás, oktatási tárgyú információk, online elérhetõ elektronikus
publikációk (nem letölthetõk), szórakoztatás.
44 Egészségügyi szolgáltatások, szülésznõ szolgáltatásai, bába
szolgáltatásai, pszichológus szolgáltatásai, életvezetési tanács-
adás.

(111) 191.477 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 03773 (220) 2006.11.17.
(732) Zhon Jin Li, Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(541) CONRADO
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 191.478 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 01824 (220) 2006.05.25.
(732) ITALTREND Kft., Budapest (HU)

(591)

(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-
vételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstar-
talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(111) 191.479 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 01134 (220) 2006.04.03.
(732) Ammerland Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bozsó Brigitta, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Sajtok.

(111) 191.480 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 03927 (220) 2006.12.01.
(732) Országos Party7 Kft., Miskolc (HU)

(546)

(511) 16 Programmagazin.

(111) 191.481 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 03774 (220) 2006.11.17.
(732) FOREST-PAPÍR Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi papírtörlõk.
16 Papíráruk.

(111) 191.482 (151) 2007.10.25.
(210) M 06 00950 (220) 2006.03.21.
(732) E.ON Ruhrgas AG, Essen (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 4 Tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket), különösen
földgáz.
16 Nyomdaipari termékek, különösen nyomtatványok, köny-
vek, brosúrák, prospektusok, tananyagok és oktatási anyagok (ké-
szülékek kivételével).
35 Marketingszolgáltatások; piackutatás és piacelemzés; rek-
lám, különösen reklámtechnikai tanácsadás, reklámügynökségi
szolgáltatások, különösen interneten; reklámmûveletek tervezése
és kivitelezése; postai úton történõ reklámakciók; vásárok szerve-
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zése ipari és reklámcélokra; reklámelõadások és termékismertetõ
rendezvények reklámcélokra; hirdetés a sajtóban; szalagreklám
sportstadionokban; reklámcikkek fejlesztése és elosztása; keres-
kedelmi, valamint reklám- és promóciós szerzõdések közvetítése
harmadik fél részére; szervezési és üzemgazdasági tanácsadás;
adatbanki szolgáltatások.
39 Szállítási szolgáltatások; energia, égési hõ és tüzelõanyag
szállítása és elosztása, különösen légnemû tüzelõanyagok szállí-
tása és elosztása csõvezetékeken; tüzelõanyagok tárolása, külö-
nösen föld alatti pórusos és üreges tárolás.
42 Technológiai szolgáltatások, különösen az energiaszektor-
ban; mûszaki tanácsadás és tervezés, különösen az energiaszek-
torban; mérnöki tanácsadás, különösen az energiaszektorban, be-
leértve a gázszállítás és gázfelhasználás területét; mûszaki ener-
giatanácsadás; mûszaki kalkulációk; mûszaki szakvélemények
készítése az energiaszektorban; mûszaki fejlesztési szolgáltatá-
sok az energiaszektorban, különösen gázszállítási és gázfelhasz-
nálási fejlesztés; adatfeldolgozási programok készítése és mûsza-
ki gondozása, különösen az energia területén; adatbank felállítása
és mûködtetése.

(111) 191.483 (151) 2007.10.26.
(210) M 06 01141 (220) 2006.04.03.
(732) MINTACOOP 2000 Kft., Budapest (HU)
(740) Kunvári Antal reklámszakértõ, Budapest

(591)

(511) 9 Pénztárgépek.
37 Irodagépek, pénztárgépek felszerelése, karbantartása, javí-
tása.

(111) 191.484 (151) 2007.10.11.
(210) M 06 01683 (220) 2006.05.12.
(732) Nagy Ervin, Akasztó (HU)

(541) AQUA DOLINA
(511) 32 Víz, ásványvizek, szénsavas vizek.

(111) 191.485 (151) 2007.10.11.
(210) M 06 01486 (220) 2006.04.28.
(732) INVENTOR Média Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szentes Béla, Szentes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy

háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 191.486 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 00627 (220) 2006.02.22.
(732) Full Media Médiapiaci Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(541) GYERÜNK A MOZIBA BE
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(111) 191.487 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 03778 (220) 2006.11.17.
(732) Holló Imre, Sajószöged (HU)

(546)

(511) 28 Horgászcikk.

(111) 191.488 (151) 2007.10.11.
(210) M 06 02619 (220) 2006.07.28.
(732) SPAR Magyarország Kereskedelni Kft., SPAR út (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(541) Tisza Park
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció, irodai munkák.

(111) 191.489 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 02959 (220) 2006.09.05.
(732) Taxi 4 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
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(111) 191.490 (151) 2007.10.11.
(210) M 05 02690 (220) 2005.08.17.
(732) ING-HOME Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Pécs (HU)
(740) dr. Pozsárkó Istvánné, Pécs

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 191.494 (151) 2007.10.17.
(210) M 07 01108 (220) 2007.04.02.
(732) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(541) ANASTROMATÁZ
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(111) 191.495 (151) 2007.10.17.
(210) M 07 01111 (220) 2007.04.02.
(732) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(541) PERMEABIN
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(111) 191.496 (151) 2007.10.17.
(210) M 07 01110 (220) 2007.04.02.
(732) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(541) EUPERM
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(111) 191.497 (151) 2007.10.17.
(210) M 07 01338 (220) 2007.04.18.
(732) EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)

(541) DOCEGIN
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 191.501 (151) 2007.10.27.
(210) M 03 01521 (220) 2003.04.08.
(732) Red Cherry Kft., Érd (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ,

S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Alkoholtartalmú édesipari termékek, különösen bonbonok.

(111) 191.502 (151) 2007.10.27.
(210) M 04 01212 (220) 2004.03.18.
(732) SFERA JOVEN, S.A., Madrid (ES)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, optikai,
súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), oktatóbe-
rendezések és felszerelések; hangok rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

(111) 191.503 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 04095 (220) 2006.12.15.
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Sátoraljaújhely (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 191.505 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 00128 (220) 2007.01.17.
(732) ASKO-Bútor Lakberendezési és Kiskereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tapolczai Nóra, Dr. Tapolczai Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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(111) 191.506 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 00009 (220) 2007.01.03.
(732) Sumitomo Chemical Co. Ltd., Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ESPOLEX
(511) 1 Feldolgozatlan mûanyagok, feldolgozatlan szintetikus

gyanták.

(111) 191.507 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 00008 (220) 2007.02.12.
(732) Zimányi Dániel, Igar (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.508 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03921 (220) 2006.12.01.
(732) Zsoldosné Potó Krisztina, Budapest (HU)

(541) CSODAVÁR
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 191.509 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 02295 (220) 2006.07.04.
(732) Pannon Aqua 95 Zrt., Csány (HU)
(740) dr. Szekrényes Gabriella ügyvéd, Hatvani 1. sz. Ügyvédi Iroda,

Hatvan

(546)

(511) 32 Víz, ásványvizek és szénsavas vizek.

(111) 191.510 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 00006 (220) 2007.01.03.
(732) Technotrade Informatikai Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 CD-ROM- (kompakt)lemezek, egér (informatikai), faxbe-
rendezések, fényképezõgépek, fénymásoló gépek, filmkamerák,

hajlékony (floppy)lemezek, hangátviteli készülékek, hangfelve-
võ készülékek, hangvisszaadó készülékek, interfészek (informati-
kai), koaxális kábelek, lemezadagolók (juke boxok) (informati-
kai), lemezmeghajtók (számítógépekhez), mágneses adathordo-
zók, memóriakártyák, intelligens mikrokártyák, mikrofonok,
mikroprocesszorok, monitorok (számítógéphardver), monitorok
(számítógépprogramok), noteszgépek, notebookok, operációs
rendszerek számítógépekhez, processzorok (központi (rögzített)
adatfeldolgozó egységek), számítógép-billentyûzetek, számító-
gép-memóriák, számítógépek, számítógép-perifériák, számító-
gépprogramok (rögzített), -szoftverek (rögzített).

(111) 191.511 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03922 (220) 2006.12.01.
(732) Rácz Kinga, Eger (HU);

Rácz Krisztián, Eger (HU)

(541) EGRI KORONA BORHÁZ
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(111) 191.512 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03784 (220) 2006.11.17.
(732) Gironde Kft., Terpes (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Háztartásvegyipari termékek, mint fehérítõkészítmények és
egyéb mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és
csiszolószerek.

(111) 191.513 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 02033 (220) 2006.06.08.
(732) Grand China Air Co., Ltd., Haikou, Hainan (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 39 Légi fuvarozás; szállítmányozás; utasszállítás; szállítással,
szállítmányozással kapcsolatos ügynöki tevékenység; szállítással
kapcsolatos tájékoztatás; áruk csomagolása; mentési tevékenység
(szállítással kapcsolatban); vezetés (közlekedési eszközöké);
áruk tárolása; üzenetek továbbítása; utazások szervezése; utazás-
sal kapcsolatos helyfoglalás.

(111) 191.514 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 04096 (220) 2006.12.15.
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Sátoraljaújhely (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 33 Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 191.515 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03920 (220) 2006.12.01.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, tejalapú italok, tejtermékpótlók.
30 Kávé és kávékivonatok; pótkávé és pótkávékivonatok; cikó-
ria és cikóriakivonatok, kávé- és cikóriaalapú keverékek, kávéki-
vonatokból és cikóriából készült keverékek, kakaó- és csokoládé-
alapú italok, ehetõ jég és tartósított ehetõ jég; porok és eszenciák
ehetõ jégkészítményekhez, azok elkészítéséhez.

(111) 191.516 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 00506 (220) 2007.02.14.
(732) ratiopharm GmbH, Ulm (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Lactiv
(511) 5 Táplálékkiegészítõk.

(111) 191.517 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 00505 (220) 2007.02.14.
(732) ratiopharm GmbH, Ulm (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Lactiv acute
(511) 5 Táplálékkiegészítõk.

(111) 191.518 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 00503 (220) 2007.02.14.
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) MINIMENTÕK
(511) 9 Színházi vagy zenei hangfelvételek vagy videofelvételek;

napszemüvegek; mágnesek; minden típusú vezeték nélküli mo-
biltelefon-készülékek és alkatrészek, mobiltelefon-fedõlapok; le-
tölthetõ csengõhangok, zene, MP3-lejátszók, grafikák, video-
megjelenési képek vezeték nélküli mobil kommunikációs eszkö-
zökre, vezeték nélküli továbbítás csengõhang-feltöltésre és -letöl-
tésre, hang, zene MP3-lejátszók, grafikák, videomegjelenési ké-
pek, információ és hírek az egész világra kiterjedõ számítógépes
hálózatról a vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközre; sza-
vazás és hang- és üzenetfogadás vezeték nélküli mobil kommuni-
kációs eszközök között; videojáték-programok, amik kazettákon,
lemezeken, CD-ROM-okon, szalagokon van rögzítve, és mini-
diszken; lemezre rögzített számítógépes játékszoftver, CD-ROM-
ok és minidiszkek.

16 Nyomtatott anyagok, nevezetesen, jegyzetpapír és gyûrûs-
könyv betétpapírok, fantasztikus könyvek sorozatai, képregé-
nyek, nevezetesen, képregény könyvek, matricák, kiragasztani
való matricák, cserekártyák, jegyzetkártyák, poszterek, dossziék,
ceruzák, tollak, naptárak.

18 Esernyõk, bõröndcédulák, sporttáskák, hátizsákok, övtás-
kák, küldönctáskák, kézitáskák, pénztárcák és retikülök, atlétikai
táskák, ruhatartó zsákok utazáshoz, hátitáskák, aprópénzes pénz-
tárcák, iskolatáskák, strandtáskák.

25 Fürdõruhák, fürdõköpenyek, strandruhák, övek, sortok,
dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, selyemkendõk, szvetterek,
halloweenjelmezek, ruhák, kesztyûk, edzõsortok, fülvédõk,
nyakvédõk, pizsamák, nadrágok, ingek, melegítõfelsõk, síruhák,
hosszúnadrágok, napvédõk, nadrágtartók, garbók, alsóruházat,
mellények, melegítõruhák, fejvédõk.

28 Játékok és játékszerek, nevezetesen, kártyajátékok, dobójá-
tékok; plüssjátékok; akciófigurák és ehhez tartozékok; CD-ROM-
-okat hasznosító egyedülálló videojátékgépek, egyedülálló video-
játékgépek, egyedülálló hangkimenetgépek, táblajátékok; sport-
cikkek, nevezetesen, golfütõk, baseball-labdák, futball-labdák,
vízilabdák, játék labdák, baseballütõk; karácsonyfadíszek.

38 Televíziós mûsorszóró szolgáltatás kábelen, szatelliten és
más forráson keresztül; kábelrádió-mûsorszórás, kábelrádió-köz-
vetítés; mobil rádiókommunikáció; rádiós mûsorszórás; rádiós
kommunikáció; vezeték nélküli mobiltelefon telekommunikációs
szolgáltatás és minden típusú mobiltelefon-szolgáltatás; letölthe-
tõ csengõhang-ellátás, zene, MP3-as lejátszók, grafikák, video-
kép vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközökre, vezeték
nélküli továbbítás csengõhangok fel- és letöltése, hang, zene,
MP3-as lejátszók, grafika, videoképek, információ és hírek a glo-
bális számítógépes hálózatról vezeték nélküli mobil kommuniká-
ciós eszközre; vezetékes telefonok közötti hang- és szöveges üze-
netek küldése és fogadása; internetszolgáltatás, amibe beletarto-
zik a kommunikációs szolgáltatás, nevezetesen hang- és audiovi-
zuális felvételek közvetítése az interneten keresztül.

41 Oktatás, tanítás és képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
szolgáltatás, beleértve a rádió- és televízióprogramokat; film- és
élõadások bemutatása; animációs filmek és televíziós bemutatók;
mozi- és tv-stúdiós szolgáltatások; mozgóképes szórakoztató
szolgáltatások; tévés szórakoztatás és élõadás-elõadások és
show-mûsorok, könyvkiadással kapcsolatos szolgáltatások, ma-
gazinok és folyóiratok; információszolgáltatás a bejelentõ televí-
zió programszolgáltatásától a többszörös felhasználókig a világ-
hálón vagy az interneten vagy más online adatbázisokon keresz-
tül; táncmûsoros produkciók, zenei mûsorok és videodíjkiosztó
mûsorok; vígjátékmûsorok, játékprogramok és sportmûsorok élõ-
mûsor elõtt, amik élõadást sugároznak vagy felvételek késõbbi
sugárzásra; élõ zenei koncertek; tv-hírmûsorok; tehetségkutató
versenyek szervezése és zenei és televíziós díjkiosztó mûsorok;
stílus- és divatbemutató-szervezés és -bemutatás; információszol-
gáltatás a szórakoztatás területén a világméretû számítógépes
hálózaton keresztül.
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(111) 191.618 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 02151 (220) 2007.06.08.
(732) Holografika Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) Light Field
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), és oktatóberendezések és -felsze-
relések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolásá-
ra, háromdimenziós megjelenítésére és lejátszására szolgáló ké-
szülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; adatfeldolgozó
berendezések és számítógépek;és ezekkel mûködtetett, vezérelt
készülékek.

(111) 191.619 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 01925 (220) 2007.05.22.
(732) dr. Sándor Péter, Üröm (HU); dr. Vass László, Budapest (HU)
(740) dr. Pál András, Dr. Rédei Katalin és dr. Pál Tibor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Magyarország politikai évkönyve
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 191.620 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 01794 (220) 2007.05.14.
(732) dr. Sándor Péter, Üröm (HU); dr. Vass László, Budapest (HU)
(740) dr. Pál András, Dr. Rédei Katalin és dr. Pál Tibor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Magyarország politikai évkönyve
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(111) 191.621 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00280 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.
9 Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,

azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek író- és/vagy olvasóberende-
zései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POS-
terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, beren-
dezések.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-
ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.

37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.

38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.622 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00279 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-
ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.

37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.

38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.623 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00278 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-
ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.

37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.

38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.624 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00277 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-
ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.625 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00276 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-
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ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.626 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00275 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-
ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-

mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.627 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00274 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-
ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.

37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.

38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.628 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00273 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.
9 Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek író- és/vagy olvasóberende-
zései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POS-
terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, beren-
dezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-
ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.629 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00272 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-

ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.630 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00271 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.
9 Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek ír-ó és/vagy olvasóberende-
zései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POS-
terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, beren-
dezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-
ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.
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38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.631 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00270 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.
9 Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek író- és/vagy olvasóberende-
zései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POS-
terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, beren-
dezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-
ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.632 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00252 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-
ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.633 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00201 (220) 2007.01.23.
(732) TOP HOOK Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Visegrád (HU)
(740) Simon Mihály, Budapest

(546)

(511) 28 Sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 191.634 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00199 (220) 2007.01.23.
(732) DELTAFEST Kft., Szarvas (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenység; szórakoztatás, szabadidõs
szolgáltatások nyújtása, színházi produkciók, zenekarok szolgál-
tatásai, elõadómûvészek szolgáltatásai, könyvkiadás.

(111) 191.635 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00198 (220) 2007.01.23.
(732) DELTAFEST Kft., Szarvas (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenység; szórakoztatás, szabadidõs
szolgáltatások nyújtása, színházi produkciók, zenekarok szolgál-
tatásai, elõadómûvészek szolgáltatásai, könyvkiadás.

(111) 191.636 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00196 (220) 2007.01.23.
(732) Corvus Invest Kft., Szeged (HU)

(541) CORVUS
(511) 43 Vendéglátás; (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 191.637 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00192 (220) 2007.01.23.
(732) Neocity Hungary Ingatlanfejlesztõ- és forgalmazó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Düh Dóra, Düh Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Ingatlankezelés.

(111) 191.638 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00190 (220) 2007.01.23.
(732) Libri Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Napos Oldalak
(511) 16 Folyóiratok, hírlevelek, prospektusok.

35 Rádiós reklámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektu-
sok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, televíziós reklámo-
zás.
41 Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, könyv-
kiadás, okatási tárgyú információk, rádió- és televízióprogramok
készítése.

(111) 191.639 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00189 (220) 2007.01.23.
(732) Fenstherm Nyílászárógyártó és Kereskedelmi Kft.,

Füzesabony (HU)

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 191.640 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00183 (220) 2007.01.23.
(732) Kis Csaba, Balmazújváros (HU)
(740) dr. Balogh Ádám, Dr. Balogh Ádám Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 25 Pólók, pulóverek, sapkák.

(111) 191.641 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00182 (220) 2007.01.23.
(732) VYLYAN VINUM Kft., Kisharsány (HU)

(541) karizma
(511) 33 Alkoholos italok (sörök kivételével).

(111) 191.642 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00046 (220) 2007.01.09.
(732) S.B.G. & K. Irodai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ALGOPARA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények humán használatra.

(111) 191.643 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00045 (220) 2007.01.09.
(732) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi, Yenibosna,

Istanbul (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Higiéniai termékek, nevezetesen a testváladékokkal kap-
csolatos higiéniai termékek, beleértve inkontinenciában szenvedõ
betegek és menstruáló nõk által használt termékek, úgymint vatta,
tampon, pelenka, egészségügyi nadrág; helyiségek, berendezések
vagy egyéb helyek szagtalanítására alkalmas termékek, így lég-
frissítõk és nem emberi testre használatos dezodorok.

(111) 191.644 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00044 (220) 2007.01.09.
(732) Fekete László, Csolnok (HU)
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(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.645 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00043 (220) 2007.01.09.
(732) BIOFARMA, Neuilly-Sur-Seine (FR)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ARMIXXAM
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok
gyógyászati használatra.

(111) 191.646 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03311 (220) 2006.10.06.
(732) Sajtós Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Kõrösi Tibor, Kõrösi és Lõrincz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 191.647 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 04172 (220) 2006.12.21.
(732) VIANNI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)

(541) Vianni
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 191.668 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03520 (220) 2006.10.26.
(732) INVESTMENT Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek.

(111) 191.671 (151) 2007.11.07.
(210) M 07 00185 (220) 2007.01.23.
(732) Kis Csaba, Balmazújváros (HU)
(740) dr. Balogh Ádám, Dr. Balogh Ádám Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 25 Pólók, pulóverek, sapkák.

(111) 191.673 (151) 2007.11.13.
(210) M 04 04656 (220) 2004.11.18.
(732) László Árpád, Budapest (HU)
(740) dr. Békefi László ügyvéd, Budapest

(541) Hotel Map
(511) 16 Nyomdaipari termékek, fényképek, papíripari cikkek, kli-

sék.

A rovat 346 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 189.984, 190.645,
190.692–190.694, 191.019, 191.096, 191.097, 191.110, 191.111,
191.113–191.121, 191.133, 191.209, 191.215–191.254, 191.258–
191.326, 191.328–191.463, 191.465–191.490, 191.494–191.497,
191.501–191.503, 191.505–191.518, 191.618–191.647, 191.668,
191.671, 191.673
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Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt

(111) 118.654
(210) M 87 00437
(180) 2007.02.20

(111) 118.743
(210) M 76 01567
(180) 2007.03.12

(111) 118.958
(210) M 77 00370
(180) 2007.03.02

(111) 118.972
(210) M 77 00389
(180) 2007.02.22

(111) 119.005
(210) M 77 00375
(180) 2007.03.31

(111) 119.316
(210) M 87 00424
(180) 2007.02.20

(111) 119.349
(210) M 77 00296
(180) 2007.02.14

(111) 119.574
(210) M 77 00639
(180) 2007.03.29

(111) 120.628
(210) M 77 00640
(180) 2007.03.29

(111) 126.357
(210) M 87 00489
(180) 2007.02.26

(111) 126.358
(210) M 87 00490
(180) 2007.02.26

(111) 126.359
(210) M 87 00491
(180) 2007.02.26

(111) 126.361
(210) M 87 00494
(180) 2007.02.26

(111) 126.364
(210) M 87 00280
(180) 2007.02.06

(111) 126.446
(210) M 87 00654
(180) 2007.03.30

(111) 126.449
(210) M 87 00667
(180) 2007.03.31

(111) 126.525
(210) M 87 00561
(180) 2007.03.11

(111) 126.526
(210) M 87 00582
(180) 2007.03.13

(111) 126.528
(210) M 87 00594
(180) 2007.03.17

(111) 144.960
(210) M 97 00757
(180) 2007.03.05

(111) 144.965
(210) M 97 00792
(180) 2007.03.10

(111) 145.978
(210) M 97 00330
(180) 2007.02.04

(111) 146.180
(210) M 97 00686
(180) 2007.02.27

(111) 146.541
(210) M 97 00300
(180) 2007.02.03

(111) 146.542
(210) M 97 00301
(180) 2007.02.03

(111) 146.544
(210) M 97 00307
(180) 2007.02.04

(111) 148.277
(210) M 97 00308
(180) 2007.02.04
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(111) 148.493
(210) M 97 00313
(180) 2007.02.04

(111) 148.494
(210) M 97 00347
(180) 2007.02.06

(111) 148.505
(210) M 97 00473
(180) 2007.02.14

(111) 148.676
(210) M 97 00569
(180) 2007.02.21

(111) 148.677
(210) M 97 00570
(180) 2007.02.21

(111) 148.678
(210) M 97 00571
(180) 2007.02.21

(111) 148.816
(210) M 97 00379
(180) 2007.02.07

(111) 148.819
(210) M 97 00389
(180) 2007.02.10

(111) 148.820
(210) M 97 00390
(180) 2007.02.10

(111) 150.127
(210) M 97 00488
(180) 2007.02.14

(111) 150.130
(210) M 97 00492
(180) 2007.02.17

(111) 150.131
(210) M 97 00493
(180) 2007.02.17

(111) 150.133
(210) M 97 00496
(180) 2007.02.17

(111) 150.137
(210) M 97 00500
(180) 2007.02.17

(111) 150.138
(210) M 97 00501
(180) 2007.02.17

(111) 150.490
(210) M 96 04229
(180) 2006.12.19

(111) 150.588
(210) M 97 00717
(180) 2007.03.03

(111) 150.683
(210) M 97 00746
(180) 2007.03.04

(111) 150.862
(210) M 97 00865
(180) 2007.03.12

(111) 150.864
(210) M 97 00936
(180) 2007.03.18

(111) 150.865
(210) M 97 00765
(180) 2007.03.05

(111) 150.869
(210) M 97 00840
(180) 2007.03.11

(111) 150.870
(210) M 97 00779
(180) 2007.03.06

(111) 150.872
(210) M 97 00753
(180) 2007.03.05

(111) 150.873
(210) M 97 00752
(180) 2007.03.05

(111) 150.874
(210) M 97 00751
(180) 2007.03.04

(111) 150.882
(210) M 97 00788
(180) 2007.03.07

(111) 150.884
(210) M 97 00714
(180) 2007.03.03

(111) 150.885
(210) M 97 00812
(180) 2007.03.10

(111) 150.886
(210) M 97 00905
(180) 2007.03.14

M1391

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/12

Nemzeti védjegyoltalom megszûnése



(111) 150.887
(210) M 97 00813
(180) 2007.03.10

(111) 150.889
(210) M 97 00780
(180) 2007.03.06

(111) 150.891
(210) M 97 00804
(180) 2007.03.10

(111) 150.893
(210) M 97 00904
(180) 2007.03.14

(111) 150.894
(210) M 97 00819
(180) 2007.03.10

(111) 150.895
(210) M 97 00818
(180) 2007.03.10

(111) 150.897
(210) M 97 00815
(180) 2007.03.10

(111) 150.898
(210) M 97 00814
(180) 2007.03.10

(111) 150.899
(210) M 97 00824
(180) 2007.03.10

(111) 150.902
(210) M 97 01119
(180) 2007.03.27

(111) 150.906
(210) M 97 01084
(180) 2007.03.27

(111) 150.907
(210) M 97 00913
(180) 2007.03.17

(111) 151.006
(210) M 97 00880
(180) 2007.03.13

(111) 151.010
(210) M 97 00817
(180) 2007.03.10

(111) 151.013
(210) M 97 00855
(180) 2007.03.12

(111) 151.018
(210) M 97 00853
(180) 2007.03.12

(111) 151.021
(210) M 97 00878
(180) 2007.03.13

(111) 151.034
(210) M 97 00877
(180) 2007.03.13

(111) 151.046
(210) M 97 00879
(180) 2007.03.13

(111) 151.047
(210) M 97 00883
(180) 2007.03.14

(111) 151.048
(210) M 97 00885
(180) 2007.03.14

(111) 151.050
(210) M 97 00886
(180) 2007.03.14

(111) 151.051
(210) M 97 00872
(180) 2007.03.12

(111) 151.052
(210) M 97 00887
(180) 2007.03.14

(111) 151.054
(210) M 97 00862
(180) 2007.03.12

(111) 151.055
(210) M 97 00890
(180) 2007.03.14

(111) 151.060
(210) M 97 00930
(180) 2007.03.18

(111) 151.065
(210) M 97 00933
(180) 2007.03.18

(111) 151.068
(210) M 97 00938
(180) 2007.03.18

(111) 151.069
(210) M 97 00946
(180) 2007.03.19
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(111) 151.070
(210) M 97 00947
(180) 2007.03.19

(111) 151.071
(210) M 97 00951
(180) 2007.03.19

(111) 151.073
(210) M 97 00955
(180) 2007.03.19

(111) 151.075
(210) M 97 00963
(180) 2007.03.20

(111) 151.106
(210) M 97 00986
(180) 2007.03.21

(111) 151.109
(210) M 97 00987
(180) 2007.03.21

(111) 151.116
(210) M 97 00991
(180) 2007.03.21

(111) 151.118
(210) M 97 00998
(180) 2007.03.21

(111) 151.121
(210) M 97 00999
(180) 2007.03.24

(111) 151.123
(210) M 97 01001
(180) 2007.03.24

(111) 151.125
(210) M 97 01009
(180) 2007.03.24

(111) 151.130
(210) M 97 01012
(180) 2007.03.24

(111) 151.131
(210) M 97 01018
(180) 2007.03.24

(111) 151.134
(210) M 97 01019
(180) 2007.03.24

(111) 151.136
(210) M 97 01021
(180) 2007.03.24

(111) 151.137
(210) M 97 01024
(180) 2007.03.25

(111) 151.139
(210) M 97 01030
(180) 2007.03.25

(111) 151.145
(210) M 97 01035
(180) 2007.03.26

(111) 151.150
(210) M 97 01039
(180) 2007.03.26

(111) 151.154
(210) M 97 01047
(180) 2007.03.27

(111) 151.160
(210) M 97 01050
(180) 2007.03.27

(111) 151.165
(210) M 97 01052
(180) 2007.03.27

(111) 151.167
(210) M 97 01076
(180) 2007.03.27

(111) 151.169
(210) M 97 01077
(180) 2007.03.27

(111) 151.178
(210) M 97 01089
(180) 2007.03.27

(111) 151.179
(210) M 97 01092
(180) 2007.03.27

(111) 151.182
(210) M 97 01096
(180) 2007.03.27

(111) 151.183
(210) M 97 01098
(180) 2007.03.27

(111) 151.185
(210) M 97 01100
(180) 2007.03.27

(111) 151.187
(210) M 97 01101
(180) 2007.03.27
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(111) 151.207
(210) M 97 01105
(180) 2007.03.27

(111) 151.208
(210) M 97 01106
(180) 2007.03.27

(111) 151.209
(210) M 97 01108
(180) 2007.03.27

(111) 151.210
(210) M 97 01109
(180) 2007.03.27

(111) 151.211
(210) M 97 01110
(180) 2007.03.27

(111) 151.213
(210) M 97 01111
(180) 2007.03.27

(111) 151.214
(210) M 97 01116
(180) 2007.03.27

(111) 151.215
(210) M 97 01117
(180) 2007.03.27

(111) 151.216
(210) M 97 01118
(180) 2007.03.27

(111) 151.217
(210) M 97 01122
(180) 2007.03.28

(111) 151.219
(210) M 97 01123
(180) 2007.03.28

(111) 151.221
(210) M 97 01124
(180) 2007.03.28

(111) 151.222
(210) M 97 01126
(180) 2007.03.28

(111) 151.223
(210) M 97 01127
(180) 2007.03.28

(111) 151.579
(210) M 97 01054
(180) 2007.03.27

(111) 151.580
(210) M 97 01055
(180) 2007.03.27

(111) 151.581
(210) M 97 01056
(180) 2007.03.27

(111) 151.582
(210) M 97 01057
(180) 2007.03.27

(111) 151.584
(210) M 97 01059
(180) 2007.03.27

(111) 151.585
(210) M 97 01060
(180) 2007.03.27

(111) 151.590
(210) M 97 01068
(180) 2007.03.27

(111) 151.593
(210) M 97 01074
(180) 2007.03.27

(111) 151.633
(210) M 97 00881
(180) 2007.03.13

(111) 151.634
(210) M 97 00891
(180) 2007.03.14

(111) 151.635
(210) M 97 00892
(180) 2007.03.14

(111) 151.660
(210) M 97 01027
(180) 2007.03.25

(111) 151.703
(210) M 97 00825
(180) 2007.03.10

(111) 151.704
(210) M 97 00823
(180) 2007.03.10

(111) 151.705
(210) M 97 00776
(180) 2007.03.06

(111) 151.706
(210) M 97 00820
(180) 2007.03.10
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(111) 151.707
(210) M 97 00821
(180) 2007.03.10

(111) 151.709
(210) M 97 00810
(180) 2007.03.10

(111) 151.711
(210) M 97 00790
(180) 2007.03.07

(111) 151.712
(210) M 97 00806
(180) 2007.03.10

(111) 151.713
(210) M 97 00822
(180) 2007.03.10

(111) 151.714
(210) M 97 00807
(180) 2007.03.10

(111) 151.715
(210) M 97 00808
(180) 2007.03.10

(111) 151.716
(210) M 97 00789
(180) 2007.03.07

(111) 151.720
(210) M 97 00846
(180) 2007.03.11

(111) 151.721
(210) M 97 00847
(180) 2007.03.11

(111) 151.722
(210) M 97 00828
(180) 2007.03.10

(111) 151.723
(210) M 97 00831
(180) 2007.03.10

(111) 151.724
(210) M 97 00829
(180) 2007.03.10

(111) 151.725
(210) M 97 00912
(180) 2007.03.17

(111) 151.731
(210) M 97 00834
(180) 2007.03.11

(111) 151.732
(210) M 97 00833
(180) 2007.03.11

(111) 151.733
(210) M 97 00839
(180) 2007.03.11

(111) 151.737
(210) M 97 00845
(180) 2007.03.11

(111) 152.018
(210) M 97 00733
(180) 2007.03.03

(111) 152.022
(210) M 97 00874
(180) 2007.03.13

(111) 152.023
(210) M 97 00920
(180) 2007.03.17

(111) 152.024
(210) M 97 01029
(180) 2007.03.25

(111) 152.026
(210) M 97 01107
(180) 2007.03.27

(111) 152.036
(210) M 97 00969
(180) 2007.03.20

(111) 152.280
(210) M 97 00895
(180) 2007.03.14

(111) 152.371
(210) M 97 00782
(180) 2007.03.07

(111) 152.372
(210) M 97 00783
(180) 2007.03.07

(111) 152.412
(210) M 97 00786
(180) 2007.03.07

(111) 152.521
(210) M 97 00950
(180) 2007.03.19

(111) 152.755
(210) M 97 01095
(180) 2007.03.27
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(111) 152.774
(210) M 97 00773
(180) 2007.03.06

(111) 152.788
(210) M 97 01002
(180) 2007.03.24

(111) 152.790
(210) M 97 01004
(180) 2007.03.24

(111) 152.791
(210) M 97 01005
(180) 2007.03.24

(111) 152.792
(210) M 97 01016
(180) 2007.03.24

(111) 152.802
(210) M 97 00894
(180) 2007.03.14

(111) 152.830
(210) M 97 00811
(180) 2007.03.10

(111) 152.835
(210) M 97 01125
(180) 2007.03.28

(111) 152.884
(210) M 97 00837
(180) 2007.03.11

(111) 152.889
(210) M 97 00472
(180) 2017.02.14

(111) 152.917
(210) M 97 00924
(180) 2007.03.18

(111) 152.918
(210) M 97 01022
(180) 2007.03.24

(111) 153.205
(210) M 97 00842
(180) 2007.03.11

(111) 153.216
(210) M 97 00775
(180) 2007.03.06

(111) 153.233
(210) M 97 00928
(180) 2007.03.18

(111) 153.234

(210) M 97 00940
(180) 2007.03.18

(111) 153.494

(210) M 97 00769
(180) 2007.03.06

(111) 153.520

(210) M 97 00851
(180) 2007.03.12

(111) 153.521

(210) M 97 01045
(180) 2007.03.27

(111) 153.654

(210) M 97 00994
(180) 2007.03.21

(111) 153.655

(210) M 97 00995
(180) 2007.03.21

(111) 153.873

(210) M 97 01086
(180) 2007.03.27

(111) 155.374

(210) M 97 00993
(180) 2007.03.21

(111) 155.589

(210) M 97 00971
(180) 2007.03.20

(111) 156.260

(210) M 97 00870
(180) 2007.03.12

(111) 156.421

(210) M 97 01113
(180) 2007.03.27

(111) 158.569

(210) M 97 00800
(180) 2007.03.10

(111) 175.133

(210) M 97 00921
(180) 2007.03.17

(111) 180.196

(210) M 04 05018
(180) 2007.03.03

A rovat 206 db közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszûnése lemondás miatt

(111) 150.863
(732) Procter & Gamble Business Services Canada Company, Halifax,

Nova Scotia (CA)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, dr. Sasvári Gabriella,

Budapest

(111) 159.085
(732) SáGa Foods Rt., Sárvár (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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(111) 119.025
(732) Exportadora del Caribe Trading as CARIBEX, HAVANA (CU)

(111) 119.468
(732) Milton TM Limited, Dublin (IE)

(111) 119.483
(732) Lucas Industries Limited, Solihull, West Midlands (GB)

(111) 119.484
(732) Lucas Industries Limited, Solihull, West Midlands (GB)

(111) 119.769
(732) Lotte Co.,Ltd., Shinjuku-Ku,Tokió (JP)

(111) 119.803
(732) Aventis Inc. (Pennsylvania állam törvényei szerint bejegyzett

cég), Greenville, Delaware (US)

(111) 119.808
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)

(111) 119.867
(732) Schering Corporation, Kenilworth, New Jersey (US)

(111) 119.869
(732) Schering Corporation, Kenilworth, New Jersey (US)

(111) 119.964
(732) Underberg KG, Rheinberg (DE)

(111) 119.998
(732) FUJIFILM Corporation, Tokyo (JP)

(111) 120.077
(732) Westinghouse Electric Corporation, New York, NY (US)

(111) 120.241
(732) CYCLO INDUSTRIES, LLC, Palm Beach Gardens, Florida (US)

(111) 120.320
(732) ITB Corporation, Nassau (BS)

(111) 120.732
(732) Sun-Maid Growers of California, Kingsburg, California (US)

(111) 126.341
(732) Magyar Államvasutak Zrt., Budapest (HU)

(111) 126.998
(732) Citigroup Global Markets, Inc. (New York államban bejegyzett

cég), New York, New York (US)

(111) 126.999
(732) Citigroup Global Markets, Inc. (New York államban bejegyzett

cég), New York, New York (US)

(111) 127.115
(732) LG Electronics Inc., Szöul (KR)

(111) 127.568
(732) Exportadora Del Caribe, trading as Caribex, Santa Fé, Playa (CU)

(111) 145.749
(732) Magyar Forgácsolástechnikai Tanácsadó és Szolgáltó Kft.,

Gyõr (HU)

(111) 147.891
(732) APP Könyvvezetõ, Gazdasági és Pénzügyi Kft., Budapest (HU)

(111) 148.153
(732) AMEROPA Kft., Budapest (HU)

(111) 148.511
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

(111) 148.638
(732) HERCULES INCORPORATED, Wilmington, Delaware (US)

(111) 150.429
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

(111) 150.431
(732) KANIZSA Ruhaipari Szövetkezet, Nagykanizsa (HU)

(111) 150.501
(732) Magyar Terjesztés-Ellenõrzõ Szövetség, Budapest (HU)

(111) 150.652
(732) MÓDUSZ OFFICE-HOLDING Informatikai és Ügyviteli Zrt.,

Budapest (HU)

(111) 150.765
(732) EFT Services Holding B.V., Amsterdam (NL)

(111) 150.781
(732) Óvártej Kereskedelmi Zrt., Mosonmagyaróvár (HU)

(111) 150.791
(732) Arcadia Group Brands Limited, London (GB)

(111) 151.014
(732) Learning Tree International, Inc. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Reston,Virginia (US)

(111) 151.636
(732) Learning Tree International, Inc. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Reston,Virginia (US)
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(111) 152.006
(732) KATRAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 152.088
(732) Henkel Corporation, Gulph Mills, Pennsylvania (US)

(111) 152.107
(732) Dendrite Interactive Marketing LLC (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Totowa, New Jersey (US)

(111) 152.149
(732) Roberts-Gordon Europe Limited, Bilston West Midlands (GB)

(111) 152.532
(732) AGROTERM Növényvédõszereket és Szervetlen

Vegyianyagokat Gyártó Kft., Peremartongyártelep (HU)

(111) 152.533
(732) VET-PHARMA Állatgyógyászati és Vegyipari Termékeket

Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(111) 152.786
(732) Roberts-Gordon LLC, Buffalo, New York (US)

(111) 152.831
(732) Linpac Plastics Limited, Knottingley, West Yorkshire (GB)

(111) 153.285
(732) Pfizer Consumer Health Products Company, Surrey (GB)

(111) 153.356
(732) HSBC Holdings plc, London (GB)

(111) 153.460
(732) Apothecus Pharmaceutical Corp., Oyster Bay, New York (US)

(111) 153.559
(732) SSP Financing UK Limited, Weybridge,Surrey (GB)

(111) 153.843
(732) Mûszaki Könyvkiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 153.891
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 153.917
(732) LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD., Szöul (KR)

(111) 153.918
(732) EFT Services Holding B.V., Amsterdam (NL)

(111) 153.921
(732) SáGa Foods Rt., Sárvár (HU)

(111) 153.923
(732) Trelleborg Building Systems AB, Höganäs (SE)

(111) 153.926
(732) Microsoft Corp., Redmond, Washington (US)

(111) 153.960
(732) Ózdi Ipari Park Kft., Ózd (HU)

(111) 153.964
(732) Computer Associates Think, Inc. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Islandia, New York (US)

(111) 154.030
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 154.049
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 154.063
(732) TATA Engineering and Locomotive Company Limited,

Mumbai (IN)

(111) 154.127
(732) Computer Associates Think, Inc., Islandia, New York (US)

(111) 154.162
(732) RTBD, INC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ vállalat),

Maryville, Tennessee (US)

(111) 154.173
(732) SUZUKI MOTOR CORPORATION, Shizuoka-Pref. (JP)

(111) 154.179
(732) Wyckman Corporation naamloze vennootschap, Antwerpen (BE)

(111) 154.258
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 154.301
(732) Óvártej Kereskedelmi Zrt., Mosonmagyaróvár (HU)

(111) 154.339
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 154.367
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 154.415
(732) Linpac Plastics Limited, Knottingley, West Yorkshire (GB)

(111) 154.416
(732) SáGa Foods Rt., Sárvár (HU)

(111) 154.417
(732) Linpac Plastics Limited, Knottingley, West Yorkshire (GB)

(111) 154.418
(732) Linpac Plastics Limited, Knottingley, West Yorkshire (GB)

(111) 154.419
(732) Linpac Plastics Limited, Knottingley, West Yorkshire (GB)
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(111) 154.420
(732) Linpac Plastics Limited, Knottingley, West Yorkshire (GB)

(111) 154.430
(732) Beam Global UK Limited, Horsham,West Sussex (GB)

(111) 154.528
(732) LG Electronics Inc., Szöul (KR)

(111) 154.629
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 154.633
(732) McILHENNY COMPANY (Maine állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Louisiana (US)

(111) 154.634
(732) McILHENNY COMPANY (Maine állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Louisiana (US)

(111) 154.638
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 154.641
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 154.670
(732) PT. International Chemical Industry, Jakarta (ID)

(111) 154.728
(732) Computer Associates Think, Inc., Islandia, New York (US)

(111) 154.732
(732) Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, Rio de Janeiro, RJ (BR)

(111) 154.772
(732) EMC Corporation (Massachusetts állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Hopkinton, Massachusetts (US)

(111) 154.809
(732) Pfizer Consumer Health Products Company, Surrey (GB)

(111) 154.930
(732) MEDIMPEX Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

(111) 154.982
(732) Diamond Communications, Inc. (New York állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 154.987
(732) Textron Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ vállalat),

Providence, Rhode Island (US)

(111) 154.991
(732) Akzo Nobel Coatings Festékgyártó és Kereskedelmi Rt.,

Tiszaújváros (HU)

(111) 155.039
(732) Lasselsberger-Knauf Építõipari Kft., Veszprém (HU)

(111) 155.072
(732) Hisamitsu Pharmaceutical Co.,Inc., Saga (JP)

(111) 155.151
(732) GRAND HAVEN Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 155.417
(732) DYSON LIMITED, Malmesbury, Wiltshire (GB)

(111) 155.480
(732) Kovács Kristóf, Budapest (HU)

(111) 155.489
(732) Boeing Management Company, Seal Beach, California (US)

(111) 155.491
(732) Cabot Corporation (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Boston, Massachusetts (US)

(111) 155.509
(732) Media Pro International S.A., Bukarest (RO)

(111) 155.524
(732) ISD DUNAFERR Zrt., Dunaújváros (HU)

(111) 155.634
(732) SRI International (California állam törvényei szerint mûködõ

cég), Menlo Park, Kalifornia (US)

(111) 155.635
(732) SRI International (California állam törvényei szerint mûködõ

cég), Menlo Park, Kalifornia (US)

(111) 155.663
(732) SUN 99 Limited, London (GB)

(111) 155.699
(732) Bank Plus Bank Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.719
(732) Boeing Management Company, Seal Beach, California (US)

(111) 155.729
(732) TLV Co., Ltd., Hyogo (JP)

(111) 155.730
(732) TLV Co., Ltd., Hyogo (JP)

(111) 155.864
(732) AVNET, Inc. (New York államban bejegyzett cég), Phoenix,

Arizona (US)

(111) 156.069
(732) Albatross PLASTUNION Zrt., Kunszentmárton (HU)

(111) 156.072
(732) Pólik Pál, Mezõkövesd (HU)

(111) 156.325
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
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(111) 156.750
(732) Pfizer Consumer Health Products Company, Surrey (GB)

(111) 156.869
(732) Schering-Plough Animal Health Corporation (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Union, New Jersey (US)

(111) 156.899
(732) Ford Motor Company (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Dearborn, Michigan (US)

(111) 156.900
(732) Eastman Kodak Company ( New Jersey állam törvényei szerint

mûködõ vállalat ), Rochester, New York (US)

(111) 156.908
(732) Komárom-Ács Vízmû Kft., Komárom (HU)

(111) 157.400
(732) PlastoMer Sweden AB, Västervik (SE)

(111) 157.757
(732) McILHENNY COMPANY (Maine állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Louisiana (US)

(111) 157.884
(732) Altia Oyj (Altia plc), Helsinki (FI)

(111) 158.457
(732) Honor Growth Co. Ltd., Kowloon, Hong Kong (CN)

(111) 158.639
(732) Nagy Csoport Magyarországért Alapítvány, Budapest (HU)

(111) 158.799
(732) Nagy Csoport Magyarországért Alapítvány, Budapest (HU)

(111) 159.090
(732) SáGa Foods Rt., Sárvár (HU)

(111) 159.116
(732) SáGa Foods Rt., Sárvár (HU)

(111) 159.131
(732) Lek Pharmaceutical and Chemical Company d.d., Ljubljana (SI)

(111) 159.836
(732) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, Stockholm (SE)

(111) 163.987
(732) Dell Inc., Round Rock, Texas (US)

(111) 164.466
(732) HERCULES INCORPORATED, Wilmington, Delaware (US)

(111) 164.481
(732) CORA, Párizs (FR)

(111) 166.224
(732) Office Depot, Inc., Delray Beach, Florida (US)

(111) 170.761
(732) Laboratoires St.Ives SA., Plan-Les-Ouates (CH)

A rovat 128 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 114.180
(732) Sumitomo Chemical Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 121.336
(732) Sumitomo Chemical Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 121.337
(732) Sumitomo Chemical Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 129.951
(732) Pernod Ricard USA, LLC (Indiana törvényei szerint mûködõ

vállalat), New York (US)

(111) 130.211
(732) ACTAVIS GROUP hf, 220 Hafnarfjordur (IS)

(111) 130.213
(732) ACTAVIS GROUP hf, 220 Hafnarfjordur (IS)

(111) 130.474
(732) PANNONPHARMA Gyógyszergyártó Kft., Pécs (HU)

(111) 131.678
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

(111) 133.755
(732) ACTAVIS GROUP hf, 220 Hafnarfjordur (IS)

(111) 134.044
(732) 3M Company, St. Paul, Minnesota (US)

(111) 150.188
(732) COLOPLAST A/S, Humlebaek (DK)

(111) 150.781
(732) Óvártej Kereskedelmi Zrt., Mosonmagyaróvár (HU)

(111) 152.107
(732) Dendrite Interactive Marketing LLC (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Totowa, New Jersey (US)

(111) 152.533
(732) VET-PHARMA Állatgyógyászati és Vegyipari Termékeket

Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(111) 154.179
(732) Wyckman Corporation naamloze vennootschap, Antwerpen (BE)

(111) 154.301
(732) Óvártej Kereskedelmi Zrt., Mosonmagyaróvár (HU)

(111) 155.699
(732) Bank Plus Bank Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.801
(732) Dúzsi Tamás, Szekszárd (HU)

(111) 156.069
(732) Albatross PLASTUNION Zrt., Kunszentmárton (HU)

(111) 157.884
(732) Altia Oyj (Altia plc), Helsinki (FI)

(111) 162.378
(732) WV IP Holdings, LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New York, New York (US)

(111) 162.379
(732) WV IP Holdings, LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New York, New York (US)

(111) 162.714
(732) WV IP Holdings, LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New York, New York (US)

(111) 165.740
(732) The Burton Corporation, Burlington,Vermont (US)

(111) 166.354
(732) SMEKT Csokoládégyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kecskemét (HU)

(111) 168.136
(732) Sumitomo Chemical Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 168.137
(732) Sumitomo Chemical Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 168.138
(732) Sumitomo Chemical Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 172.517
(732) Sumitomo Chemical Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 172.526
(732) Sumitomo Chemical Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 174.531
(732) Sumitomo Chemical Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 175.558
(732) Sumitomo Chemical Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 176.609
(732) Sumitomo Chemical Co., Ltd., Tokyo (JP)
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(111) 177.653
(732) IKO DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 178.497
(732) VIVARTIA S.A. INDUSTRIAL & COMMERCIAL

COMPANY OF FOOD PRODUCTS & CATERING
SERVICES, Amaroussio, Attiki (GR)

(111) 186.202
(732) Horváth Gyula, Budapest (HU)

(111) 186.935
(732) EUROPE GOLD LI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

A rovat 37 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 119.025
(732) Exportadora del Caribe Trading as CARIBEX, HAVANA (CU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 119.468
(732) Milton TM Limited, Dublin (IE)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(111) 120.732
(732) Sun-Maid Growers of California, Kingsburg, California (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 127.568
(732) Exportadora Del Caribe, trading as Caribex, Santa Fé, Playa (CU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 134.843
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 137.458
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 146.549
(732) Merrill Lynch and Co., Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), New York, New York (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, dr. Sasvári Gabriella,

Budapest

(111) 151.792
(732) Merrill Lynch & Co., Inc. (Delaware állam törvényei szerint

bejegyzett cég), New York, New York (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, dr. Sasvári Gabriella,

Budapest

(111) 154.102
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 154.564
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,
Frankfurt am Main

(111) 154.732
(732) Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, Rio de Janeiro, RJ (BR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 155.016
(732) MTM-SBS Televizió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 155.480
(732) Kovács Kristóf, Budapest (HU)
(740) Szigethy-Papp Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 156.047
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 156.227
(732) MTM-SBS Televizió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 156.239
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 157.466
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 157.467
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 157.694
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 159.131
(732) Lek Pharmaceutical and Chemical Company d.d., Ljubljana (SI)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, ifj. Szentpéteri Ádám

szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 159.337
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Frank Andrea ügyvéd,

Budapest

(111) 159.891
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 160.083
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
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(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,
Frankfurt am Main

(111) 160.842
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 163.054
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 163.055
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 165.804
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 166.170
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 166.371
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 167.005
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 167.023
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 167.937
(732) MTM-SBS Televizió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 167.973
(732) MTM-SBS Televízió Rt., Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 167.976
(732) MTM-SBS Televízió Rt., Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 167.977
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 168.479
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,
Frankfurt am Main

(111) 168.480
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 168.675
(732) TOMIL s.r.o., Vysoké Myto (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(111) 168.676
(732) TOMIL s.r.o., Vysoké Myto (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(111) 168.975
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 169.236
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 170.516
(732) MTM-SBS Televízió Rt., Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 171.166
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 172.336
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 172.931
(732) Kos Life Sciences, Inc., Miami,Florida (US)
(740) S.B.G & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 172.998
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 173.918
(732) Yum! Restaurants International S.á.r.l., Luxembourg (LU)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 173.972
(732) MTM-SBS Televizió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 174.857
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
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(740) Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Frank Andrea ügyvéd,
Budapest

(111) 175.205
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 176.788
(732) MTM-SBS Televízió Rt., Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 178.094
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 178.095
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 179.390
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 184.060
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) The Royal Bank of Scotland plc, Frankfurt Branch,

Frankfurt am Main

(111) 187.282
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 187.526
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

A rovat 57 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 114.738
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 115.866
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 119.025
(732) Exportadora del Caribe Trading as CARIBEX, HAVANA (CU)

(111) 119.468
(732) Milton TM Limited, Dublin (IE)

(111) 120.152
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.156
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.157
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.158
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.160
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.161
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.162
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.163
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.164
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.557
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.732
(732) Sun-Maid Growers of California, Kingsburg, California (US)

(111) 120.966
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.204
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.206
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.208
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.923
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.931
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)
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(111) 121.932
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.934
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.938
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 122.098
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 122.099
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 122.286
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 122.287
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 122.761
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 123.717
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 123.902
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 124.213
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 124.214
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 124.277
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 124.278
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 124.410
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 124.411
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 127.568
(732) Exportadora Del Caribe, trading as Caribex, Santa Fé, Playa (CU)

(111) 127.836
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 128.022
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 128.252
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 128.388
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 128.389
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 128.556
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 128.601
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 128.758
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 128.785
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 129.402
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 129.403
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 129.405
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 129.406
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 131.185
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 133.379
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)
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(111) 136.572
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 136.573
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 137.188
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 140.098
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 142.392
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 142.393
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 142.397
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 142.399
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 142.602
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 142.603
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 143.468
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 143.589
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 146.549
(732) Merrill Lynch and Co., Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), New York, New York (US)

(111) 151.792
(732) Merrill Lynch & Co., Inc. (Delaware állam törvényei szerint

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 153.960
(732) Ózdi Ipari Park Kft., Ózd (HU)

(111) 154.102
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 154.564
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 154.732
(732) Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, Rio de Janeiro, RJ (BR)

(111) 155.016
(732) MTM-SBS Televizió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 155.325
(732) Z+ Mûsorszolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 155.480
(732) Kovács Kristóf, Budapest (HU)

(111) 156.047
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 156.227
(732) MTM-SBS Televizió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 156.239
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 157.466
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 157.467
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 157.694
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 159.131
(732) Lek Pharmaceutical and Chemical Company d.d., Ljubljana (SI)

(111) 159.337
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)

(111) 159.487
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 159.654
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 159.657
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 159.661
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 159.662
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 159.891
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
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(111) 160.083
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 160.842
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 163.054
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 163.055
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 163.307
(732) DUNALAKK Festékgyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 165.223
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 165.804
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 166.170
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 166.371
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 167.005
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 167.023
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 167.937
(732) MTM-SBS Televizió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 167.973
(732) MTM-SBS Televízió Rt., Budapest (HU)

(111) 167.976
(732) MTM-SBS Televízió Rt., Budapest (HU)

(111) 167.977
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 168.479
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 168.480
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 168.975
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 169.236
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 170.516
(732) MTM-SBS Televízió Rt., Budapest (HU)

(111) 171.166
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 172.336
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 172.931
(732) Kos Life Sciences, Inc., Miami,Florida (US)

(111) 172.998
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 173.005
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 173.006
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 173.059
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 173.060
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 173.061
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 173.062
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 173.918
(732) Yum! Restaurants International S.á.r.l., Luxembourg (LU)

(111) 173.972
(732) MTM-SBS Televizió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 175.205
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 176.465
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 176.788
(732) MTM-SBS Televízió Rt., Budapest (HU)

(111) 178.094
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 178.095
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 179.390
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
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(111) 181.686
(732) VICTORIA FASHION KFT., Budapest (HU)

(111) 183.693
(732) Scroll-Info Reklámszolgáltató Kft., Soltvadkert (HU)

(111) 184.060
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 187.257
(732) Scroll-Info Reklámszolgáltató Kft., Soltvadkert (HU)

(111) 187.282
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 187.526
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

A rovat 132 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 115.058
(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo (JP)

(111) 115.067
(732) Carlsberg A/S, Copenhagen V (DK)

(111) 115.799
(732) CRC Industries Europe BVBA, Zele (BE)

(111) 115.866
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 119.964
(732) Underberg KG, Rheinberg (DE)

(111) 120.152
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.156
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.157
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.158
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.160
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.161
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.162
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.163
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.164
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.557
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.966
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.204
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.208
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.509
(732) BorsodChem Zrt., Kazincbarcika (HU)

(111) 121.510
(732) BorsodChem Zrt, Kazincbarcika (HU)

(111) 121.511
(732) BorsodChem Zrt., Kazincbarcika (HU)

(111) 121.923
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.931
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.932
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.934
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.938
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 122.098
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)
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(111) 122.099
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 122.286
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 122.287
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 122.761
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 123.717
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 123.902
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 124.213
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 124.214
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 124.277
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 124.278
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 124.410
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 124.411
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 126.341
(732) Magyar Államvasutak Zrt., Budapest (HU)

(111) 126.657
(732) Szilágyi Ákos, Budapest (HU)

(111) 126.998
(732) Citigroup Global Markets, Inc. (New York államban bejegyzett

cég), New York, New York (US)

(111) 126.999
(732) Citigroup Global Markets, Inc. (New York államban bejegyzett

cég), New York, New York (US)

(111) 127.836
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 128.022
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 128.241
(732) BorsodChem Zrt., Kazincbarcika (HU)

(111) 128.252
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 128.388
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 128.389
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 128.556
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 128.601
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 128.703
(732) AT&T Intellectual Property II,L.P., Reno, Nevada (US)

(111) 128.758
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 128.785
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 130.211
(732) ACTAVIS GROUP hf, 220 Hafnarfjordur (IS)

(111) 130.213
(732) ACTAVIS GROUP hf, 220 Hafnarfjordur (IS)

(111) 130.474
(732) PANNONPHARMA Gyógyszergyártó Kft., Pécs (HU)

(111) 131.185
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 132.382
(732) Carlsberg A/S, Copenhagen V (DK)

(111) 133.379
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)
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(111) 133.942
(732) Carlsberg A/S, Copenhagen V (DK)

(111) 134.075
(732) AT&T Intellectual Property II,L.P., Reno, Nevada (US)

(111) 134.299
(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo (JP)

(111) 134.300
(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo (JP)

(111) 134.301
(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo (JP)

(111) 134.322
(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo (JP)

(111) 134.843
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 136.572
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 136.573
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 137.188
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 137.458
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 140.098
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 141.767
(732) AT&T Intellectual Property II,L.P., Reno, Nevada (US)

(111) 142.392
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 142.393
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 142.397
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 142.399
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 142.602
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 142.603
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 143.468
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 143.589
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 144.520
(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo (JP)

(111) 145.441
(732) BorsodChem Zrt., Kazincbarcika (HU)

(111) 145.749
(732) Magyar Forgácsolástechnikai Tanácsadó és Szolgáltó Kft.,

Gyõr (HU)

(111) 147.891
(732) APP Könyvvezetõ, Gazdasági és Pénzügyi Kft., Budapest (HU)

(111) 149.360
(732) Riso Kagaku Corporation, Tokyo (JP)

(111) 149.487
(732) AT&T Intellectual Property II,L.P., Reno, Nevada (US)

(111) 150.323
(732) Riso Kagaku Corporation, Tokyo (JP)

(111) 150.652
(732) MÓDUSZ OFFICE-HOLDING Informatikai és Ügyviteli Zrt.,

Budapest (HU)

(111) 151.014
(732) Learning Tree International, Inc. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Reston,Virginia (US)

(111) 151.636
(732) Learning Tree International, Inc. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Reston,Virginia (US)

(111) 152.897
(732) Riso Kagaku Corporation, Tokyo (JP)

(111) 153.096
(732) Lippai János, Budapest (HU)

(111) 153.356
(732) HSBC Holdings plc, London (GB)

(111) 153.460
(732) Apothecus Pharmaceutical Corp., Oyster Bay, New York (US)

(111) 153.559
(732) SSP Financing UK Limited, Weybridge,Surrey (GB)
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(111) 153.923
(732) Trelleborg Building Systems AB, Höganäs (SE)

(111) 154.392
(732) 100 CLASSIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)

(111) 154.930
(732) MEDIMPEX Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.227
(732) METALUX-GENERALCOOP Ipari és Keresekedelmi Kft.,

Dunakeszi (HU)

(111) 155.228
(732) METALUX-GENERALCOOP Ipari és Keresekedelmi Kft.,

Dunakeszi (HU)

(111) 155.480
(732) Kovács Kristóf, Budapest (HU)

(111) 155.491
(732) Cabot Corporation (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Boston, Massachusetts (US)

(111) 155.504
(732) Visteon Corporation, Van Buren Township, Michigan (US)

(111) 155.864
(732) AVNET, Inc. (New York államban bejegyzett cég), Phoenix,

Arizona (US)

(111) 159.486
(732) BorsodChem Zrt., Kazincbarcika (HU)

(111) 159.487
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 159.654
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 159.657
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 159.661
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 159.662
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 161.627
(732) AT&T Intellectual Property II, L.P., Reno, Nevada (US)

(111) 168.601
(732) LEGRAND SNC 1/2%, Limoges (FR);

LEGRAND FRANCE 1/2%, Limoges (FR)

(111) 170.185
(732) INDECO s.r.o., Rimavská Sobota (SK)

(111) 173.005
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 173.006
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 173.059
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 173.060
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 173.061
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 173.062
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 176.465
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 182.250
(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo (JP)

(111) 186.803
(732) Mona Hungary Kft., Budapest (HU)

(111) 187.282
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 187.526
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 189.294
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 189.424
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 189.442
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 189.800
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 189.801
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 189.802
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 189.803
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
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(111) 189.804
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 189.805
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 189.806
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 189.807
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 189.808
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 189.809
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 189.810
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 189.876
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 191.621
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 191.622
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 191.623
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 191.624
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 191.625
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 191.626
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 191.627
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 191.628
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 191.629
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 191.630
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 191.631
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

(111) 191.632
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

A rovat 152 db közlést tartalmaz.
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(111) 874.038

(546)

(511) 3, 5, 9
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.782

(546)

(511) 6, 16–17, 19, 25, 37, 41–42
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.819

(546)

(511) 9
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.824

(546)

(511) 1, 20, 39
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.826

(541) EPAGLIN
(511) 5
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.827

(541) DIABINEA
(511) 5
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.845

(541) CERAM-X
(511) 5, 10
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.881

(546)

(511) 5
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.882

(546)

(511) 5
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.914

(541) CAPTIV~EYES
(511) 3
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.926

(546)

(511) 16
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.950

(541) MONOMAX
(511) 10
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.958

(541) Ewfa
(511) 42
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007
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(111) 922.969

(546)

(511) 9, 16, 35–42
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.970

(541) Nova Ljubljanska banka
(511) 9, 16, 35–42
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.971

(546)

(511) 9, 16, 35–42
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.975

(546)

(511) 6, 8–9, 11, 18, 20
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.986

(546)

(511) 30, 32, 43
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.006

(546)

(511) 1
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.024

(546)

(511) 16, 39, 41, 43
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.025

(541) BOYU
(511) 7, 11
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.051

(546)

(511) 29
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.054

(541) SNOOZER
(511) 10
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.063

(541) CRONAT GOLD
(511) 30
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.064

(546)

(511) 43
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007
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(111) 923.065

(541) Lascana
(511) 3, 9, 14, 18, 25, 30, 32–33, 35
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.071

(541) FUSION
(511) 34
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.092

(541) C1
(511) 14
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.107

(541) KabiPac
(511) 10, 16
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.108

(541) RIUNITE
(511) 33
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.113

(546)

(511) 6, 9, 19–20, 24, 37
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.115

(541) CARNIPURE
(511) 1, 5
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.144

(541) erketurk
(511) 16, 35
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.147

(546)

(511) 18
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.148

(546)

(511) 25
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.152

(546)

(511) 18
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.156

(546)

(511) 32–33, 43
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.159

(546)

(511) 1, 31
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.173

(546)

(511) 20, 28
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.174

(546)

(511) 3, 5, 10, 16, 25
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007
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(111) 923.179

(541) FLYCHECK
(511) 36
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.180

(541) FLYWIRE
(511) 36
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.181

(541) FLYPAY
(511) 36
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.184

(546)

(511) 34
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.194

(546)

(511) 9, 35–36, 38, 42
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.218

(546)

(511) 38
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.243

(541) Walker Control
(511) 10
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.253

(546)

(511) 23
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.267

(546)

(511) 21
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.272

(541) PRESTANCE
(511) 5
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.291

(541) SCHNEIDER SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

(511) 39
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.292

(541) SCHNEIDER FREIGHT FORWARDING
(511) 39
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.307

(541) CSN
(511) 35
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.310

(546)

(511) 3, 9, 14, 18, 22, 24–25, 30, 35, 40, 42
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.321

(541) PROBANK
(511) 9, 16, 36
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007
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(111) 923.322

(546)

(511) 9, 16, 36
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.323

(541) FUNGSTER
(511) 5
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.324

(546)

(511) 41
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.343

(541) soano
(511) 3, 5
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.346

(546)

(511) 16, 29–31, 35, 38, 41
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.405

(546)

(511) 18, 25, 28
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.429

(546)

(511) 9
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.435

(546)

(511) 25
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.440

(541) ZYNTERA
(511) 5
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.447

(546)

(511) 30
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.453

(546)

(511) 29
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.454

(546)

(511) 25, 35, 42
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007
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(111) 923.472

(546)

(511) 35, 41
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.473

(541) Bonal
(511) 3
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.474

(546)

(511) 41
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.479

(541) SX
(511) 35–36, 41
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.481

(546)

(511) 36
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.483

(541) XERNECAN
(511) 5
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.511

(541) XFORCE
(511) 11, 37, 39, 41
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.515

(546)

(511) 34
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.517

(541) HLD
(511) 7
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.520

(541) Union
(511) 1, 6, 9
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.522

(541) PIETRALUCE
(511) 11, 19–20
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.531

(546)

(511) 19
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.587

(546)

(511) 5, 9, 16, 35–36, 42
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007
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(111) 923.591

(546)

(511) 11
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.595

(541) TRANSAT
(511) 18
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.606

(541) NGENUITY
(511) 10, 41
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.608

(546)

(511) 34
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.609

(546)

(511) 34
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.618

(541) CACTUS
(511) 12
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.620

(541) DYNABELT
(511) 10
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.640

(541) Central Park Café
(511) 29–30
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.641

(546)

(511) 9, 11, 20–21, 24, 27
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.648

(546)

(511) 3
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 518.502

(541) PROPICLO
(511) 6
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 600.959

(546)

(511) 12
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 822.564

(546)

(511) 7, 9, 11
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 915.225

(541) Voteremote
(511) 9, 16, 35–36, 38, 42
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007
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(111) 923.676

(546)

(511) 3
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 923.684

(546)

(511) 30
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 923.687

(546)

(511) 29–33
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 923.696

(541) INLIGHT
(511) 9
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 923.697

(541) PUR BALANCE
(511) 3
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 923.707

(541) GRIESSER SUPREMA
(511) 6, 20, 22
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 923.709

(541) CURTIS
(511) 30
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 923.724

(541) SASHA
(511) 9, 41
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 923.753

(546)

(511) 6–8
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 923.779

(541) Rodexa
(511) 5, 29–30
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 923.787

(541) TIZIAN
(511) 29
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 923.836

(541) COS
(511) 14, 18, 25, 35
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 923.840

(546)

(511) 30
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 923.855

(546)

(511) 9
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 923.858

(546)

(511) 18, 25
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007
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(111) 923.888

(546)

(511) 7, 9
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 923.915

(546)

(511) 3, 9, 14, 18, 25
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 923.920

(546)

(511) 12
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 923.936

(546)

(511) 32, 35
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 923.937

(546)

(511) 32, 35
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 923.938

(541) ninkasi
(511) 32, 43
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 923.948

(541) MILKY LOVE
(511) 29
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 923.958

(546)

(511) 3, 5, 32, 39, 44
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 923.993

(546)

(511) 2–5, 16, 29–34
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.011

(546)

(511) 9, 35–36, 42
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.012

(546)

(511) 14, 40
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.031

(541) EcoCell
(511) 16
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007
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(111) 924.039

(546)

(511) 3, 5
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.045

(546)

(511) 7, 16, 24
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.056

(546)

(511) 21, 33, 35
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.077

(541) AZARGA
(511) 5
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.079

(546)

(511) 35–36, 41
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.090

(541) ZASS
(511) 7–22, 24–25, 27–28, 30, 32–38, 42
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.111

(546)

(511) 3
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.119

(541) RHEUMAFLOR
(511) 5, 29–30
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.122

(546)

(511) 9, 16, 40
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.130

(541) GEMART
(511) 19
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.140

(546)

(511) 29–30, 32, 43
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.166

(546)

(511) 3, 9, 14, 18, 20, 25–26
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007
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(111) 924.167

(546)

(511) 3, 9, 14, 18, 20, 25–26
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.172

(546)

(511) 18, 24–25
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.188

(546)

(511) 16, 25
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.190

(546)

(511) 16, 35
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.197

(546)

(511) 1, 5, 44
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.224

(546)

(511) 18
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.272

(546)

(511) 9, 35, 37–38, 42
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.274

(546)

(511) 7
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.291

(546)

(511) 8, 10
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.297

(541) TRANSPACK
(511) 6, 16, 20, 22, 39
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.305

(541) DREWKORN
(511) 2
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.310

(541) DRIVEN BY PASSION
(511) 7, 12, 42
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.318

(546)

(511) 9, 12, 25, 28, 35
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007
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(111) 924.328

(546)

(511) 7, 12
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.351

(546)

(511) 16, 39, 41
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.358

(541) VESSELLA
(511) 5
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.361

(541) MAYALYS
(511) 35–36, 38
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.372

(546)

(511) 9, 25, 41
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.377

(541) Chador
(511) 3
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.383

(546)

(511) 4
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.392

(546)

(511) 7, 9, 12, 35, 38–39, 42
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.396

(546)

(511) 29–30, 43
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 825.460

(541) BOOST
(511) 32, 43
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 840.004

(546)

(511) 3, 9, 18, 25
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 854.275

(546)

(511) 9, 16, 18, 25, 28, 41–42, 44
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 854.276

(546)

(511) 9, 16, 18, 25, 28, 41–42, 44
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.404

(541) EDWARD
(511) 7–8, 10
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007
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(111) 924.416

(541) Tyco Electronics
(511) 7–9, 17, 37–38
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.418

(546)

(511) 7–9, 17, 37–38
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.419

(546)

(511) 7–9, 17, 37–38
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.420

(541) TATA KARAPETIAN
(511) 14
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.455

(541) ACRAMOS
(511) 6, 9, 42
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.461

(546)

(511) 12
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.465

(546)

(511) 9
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.466

(541) MICROSTAR
(511) 9
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.478

(546)

(511) 30
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.482

(541) Evoke
(511) 14
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.486

(546)

(511) 4
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.489

(546)

(511) 5
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.493

(546)

(511) 5
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

W465

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/12

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése



(111) 924.494

(546)

(511) 5
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.495

(546)

(511) 5
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.496

(546)

(511) 5
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.498

(546)

(511) 35, 37, 42
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.506

(546)

(511) 11–12, 35
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.513

(546)

(511) 9, 18, 25
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.520

(541) CENTERFENCE
(511) 6, 19, 35
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.533

(541) Terradena
(511) 1, 5–8, 11–12, 17, 19–21, 31
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.568

(541) PRONUTRIS
(511) 29
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.571

(546)

(511) 28
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.588

(546)

(511) 20
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.591

(541) GLYCADA
(511) 5
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.595

(541) ZENMASTER
(511) 9–10, 16
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007
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(111) 924.596

(541) ZEUS
(511) 1–6, 8, 11, 13–14, 16, 20–22, 24, 26–34
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.627

(541) SUPERSAVER
(511) 35, 39, 41, 43
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.634

(546)

(511) 9
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.635

(546)

(511) 9
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.636

(546)

(511) 8
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.646

(541) 42
(511) 9, 35, 42–43
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.649

(541) Cairline
(511) 3
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.652

(541) Jet—Porter
(511) 3
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.713

(546)

(511) 29–30, 32
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.714

(546)

(511) 29–30, 32
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.731

(541) VASOPIRIN
(511) 5
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.732

(541) FONGISTER
(511) 5
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.744

(541) Visur
(511) 6–7, 19
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.751

(541) VIVENDI TELECOM
(511) 9, 16, 35, 38, 41–42
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007
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(111) 924.752

(541) VIVENDI GAMES
(511) 9, 16, 28, 38, 41–42
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.777

(541) Back on Track
(511) 10, 18, 24–25
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.780

(546)

(511) 29
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.787

(541) MERNAYA
(511) 32–33, 43
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.797

(546)

(511) 16, 20, 35
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.806

(546)

(511) 25
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.810

(541) transsyberia
(511) 12
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.822

(541) Elite Elegance
(511) 9, 11
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.834

(541) Liga Centro Americana
(511) 34
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.843

(546)

(511) 25, 43
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.869

(546)

(511) 29–30, 32–33
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.879

(541) DRESCO
(511) 1–2, 35
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.881

(546)

(511) 29–30
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.888

(546)

(511) 25
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007
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(111) 924.889

(546)

(511) 33
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.903

(546)

(511) 6
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.915

(546)

(511) 34
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.930

(541) Camelot
(511) 31
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.938

(546)

(511) 5
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.947

(546)

(511) 5, 30, 32
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 924.977

(546)

(511) 30
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 925.003

(541) DFC
(511) 21
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 925.005

(541) Silcopad
(511) 21
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 925.014

(546)

(511) 39, 43
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 925.032

(546)

(511) 5, 10
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007
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(111) 925.047

(546)

(511) 5
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 925.072

(546)

(511) 25
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 925.099

(546)

(511) 18, 25
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 925.122

(546)

(511) 1–3, 5, 16–17, 21, 35
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 925.129

(546)

(511) 35–36, 41
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 925.132

(541) BRAVA ITALIA
(511) 32–33
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 925.135

(546)

(511) 1, 5, 9, 29–30, 32–33, 43
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 925.144

(541) PAUL KEHL
(511) 3, 9, 14, 18, 25, 35
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 925.148

(546)

(511) 14
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 925.162

(546)

(511) 7–9, 17, 37–38
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 925.163

(546)

(511) 7–9, 17, 37–38
(580) 2007.06.28.

(450) GAZ 24/2007

(111) 435.496

(541) ESSENTIALE
(511) 5
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 537.161

(541) Florycote
(511) 1
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007
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(111) 614.517

(546)

(511) 14
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 747.653

(546)

(511) 32–33
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 857.436

(541) SKILL7
(511) 38, 41–42
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 862.428

(546)

(511) 1, 3, 5, 11, 29–32
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 868.458

(541) Ocean Catch
(511) 29–30
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 868.469

(546)

(511) 9
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 877.860

(541) PRIMO MAXX
(511) 1, 5
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 892.554

(541) SENSUS
(511) 3, 5, 16, 24
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 903.384

(541) MODELING
(511) 10, 28
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.050

(546)

(511) 3, 5, 8–9, 11–12, 18, 21–22, 24–26, 28–30, 32, 35, 41
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.052

(541) DCS
(511) 10
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.058

(546)

(511) 7, 9
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.068

(546)

(511) 29–31
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.102

(541) TRANSPORTATION ADVISORY SERVICES
(511) 39
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007
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(111) 922.128

(541) FLYKEY
(511) 36
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.131

(541) FLYCHEQUE
(511) 36
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.149

(541) iTube
(511) 6, 9, 16, 35, 42
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.178

(546)

(511) 4, 8, 11, 19–21, 24, 27
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.180

(546)

(511) 25
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.188

(546)

(511) 16, 35, 37, 42
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.190

(541) Technopek, s.r.o.
(511) 35, 37, 42
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.191

(546)

(511) 18, 25, 35
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.221

(541) SCHNEIDER TRANSPORTATION MANAGE-
MENT

(511) 39
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.226

(541) SuperMocio
(511) 21
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.234

(541) BIORA
(511) 3, 5, 35
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.239

(546)

(511) 32
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.241

(541) FORNAX
(511) 6, 20
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007
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(111) 922.251

(546)

(511) 3
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.254

(546)

(511) 29–30
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.273

(541) Condylex
(511) 10
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.277

(541) mixSy
(511) 7, 21
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.280

(546)

(511) 6–7, 35, 37
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.298

(546)

(511) 24
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.310

(541) Tess
(511) 5, 30
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.318

(546)

(511) 9
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.354

(546)

(511) 32
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.356

(541) MY TEAMWORK
(511) 9
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.359

(541) VALSA
(511) 5
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.365

(541) FAZILO
(511) 5
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.372

(541) Immo Vest
(511) 10
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.378

(546)

(511) 29, 43
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007
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(111) 922.387

(546)

(511) 25
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.393

(546)

(511) 35–36, 45
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.404

(541) STARGAMES
(511) 9, 38, 41
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.418

(541) Brand Simulator
(511) 9, 35
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.424

(546)

(511) 6–8, 19–20, 37, 39
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.438

(541) MISOPESS
(511) 5
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.451

(546)

(511) 16, 25, 35
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.453

(546)

(511) 9
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.476

(546)

(511) 9
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.482

(546)

(511) 1, 19
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.496

(546)

(511) 14, 35, 42
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.497

(546)

(511) 29–30
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.509

(546)

(511) 29
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007
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(111) 922.540

(541) STRICTLY FOR MEN by H+H
(511) 25
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.549

(546)

(511) 25
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.558

(541) SATHYA SAI BABA
(511) 9, 16, 41
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.563

(546)

(511) 30, 32–33
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.565

(546)

(511) 30
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.569

(546)

(511) 31
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.592

(546)

(511) 3
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.593

(546)

(511) 30
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.595

(541) NEUTRA-PERLS
(511) 1, 3, 5
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.602

(541) LIPOMASSAGE
(511) 3, 10, 28
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.625

(541) cazador
(511) 25
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.626

(546)

(511) 25
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007
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(111) 922.629

(546)

(511) 29–30
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.641

(546)

(511) 3–5, 9, 16, 18, 21, 24–25, 28–44
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.647

(541) CA IMMO
(511) 35–37
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.658

(546)

(511) 9
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.674

(546)

(511) 16, 35–36, 38
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.676

(541) MONSTER CAPS
(511) 5, 29–30
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.690

(541) TOPREX
(511) 5
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.704

(546)

(511) 39
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.713

(546)

(511) 12, 36, 39
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 922.741

(541) CREME QUI REQUINQUE CREAM WITH A
ZING

(511) 3
(580) 2007.06.07.

(450) GAZ 21/2007

(111) 669.845

(546)

(511) 7
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 837.625

(541) KONTI
(511) 29–30, 35
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 885.191

(546)

(511) 3, 5
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007
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(111) 922.748

(541) HIPTEN
(511) 1
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.753

(541) localis
(511) 35–36, 38, 42
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.754

(541) FORSTIM
(511) 3
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.759

(546)

(511) 31
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.762

(546)

(511) 6–7, 12, 37
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.776

(541) GRAINCARE@TECHNOLOGY
(511) 1, 5
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.783

(546)

(511) 9, 12, 35–37, 39–40
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.785

(541) PETRUZALEK
(511) 6–7, 16–17, 19–21, 37
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.790

(541) NEW LIFESTYLE
(511) 29–33
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.792

(546)

(511) 9, 11
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.798

(546)

(511) 43
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.814

(541) STANDCARE@TECHNOLOGY
(511) 1, 5
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.820

(546)

(511) 14
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.923

(546)

(511) 3
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 922.998

(541) KISS
(511) 33
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007
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(111) 923.033

(546)

(511) 16, 39, 41, 43
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.175

(546)

(511) 29–33
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.201

(546)

(511) 9, 18, 20–21
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.347

(541) ELUJET
(511) 3, 5
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.372

(541) T-rex.
(511) 7
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.374

(546)

(511) 25
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.388

(546)

(511) 9, 11, 14, 35
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.394

(546)

(511) 3
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.413

(546)

(511) 12
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007

(111) 923.469

(541) V VIP COLLECTION
(511) 3, 14, 16, 43–44
(580) 2007.06.14.

(450) GAZ 22/2007
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(111) 924.242

(541) BABY CASHMERE
(511) 23–25
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.258

(541) UV CHOC
(511) 3
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.266

(541) STINGRAY
(511) 8–9, 11
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

(111) 924.359

(541) ERECTUS
(511) 25, 32–33
(580) 2007.06.21.

(450) GAZ 23/2007

A rovat 346 db közlést tartalmaz.
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(111) 901.372
(151) 2007.11.17.

(111) 901.383
(151) 2007.11.17.

(111) 901.393
(151) 2007.11.17.

(111) 901.397
(151) 2007.11.17.

(111) 901.403
(151) 2007.11.17.

(111) 901.422
(151) 2007.11.17.

(111) 901.454
(151) 2007.11.17.

(111) 901.460
(151) 2007.11.17.

(111) 901.463
(151) 2007.11.17.

(111) 901.478
(151) 2007.11.17.

(111) 901.484
(151) 2007.11.17.

(111) 901.501
(151) 2007.11.17.

(111) 901.505
(151) 2007.11.17.

(111) 901.531
(151) 2007.11.17.

(111) 901.532
(151) 2007.11.17.

(111) 901.533
(151) 2007.11.17.

(111) 901.554
(151) 2007.11.17.

(111) 901.557
(151) 2007.11.17.

(111) 901.569
(151) 2007.11.17.

(111) 901.570
(151) 2007.11.17.

(111) 901.580
(151) 2007.11.17.

(111) 901.584
(151) 2007.11.17.

(111) 901.585
(151) 2007.11.17.

(111) 901.590
(151) 2007.11.17.

(111) 901.594
(151) 2007.11.17.

(111) 901.598
(151) 2007.11.17.

(111) 901.602
(151) 2007.11.17.

(111) 901.606
(151) 2007.11.17.

(111) 901.609
(151) 2007.11.17.

(111) 901.616
(151) 2007.11.17.

(111) 901.656
(151) 2007.11.17.

(111) 901.657
(151) 2007.11.17.

(111) 901.670
(151) 2007.11.17.

(111) 901.682
(151) 2007.11.17.

(111) 901.683
(151) 2007.11.17.

(111) 901.686
(151) 2007.11.17.
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(111) 901.688
(151) 2007.11.17.

(111) 901.691
(151) 2007.11.17.

(111) 901.720
(151) 2007.11.17.

(111) 901.721
(151) 2007.11.17.

(111) 901.726
(151) 2007.11.17.

(111) 901.729
(151) 2007.11.17.

(111) 901.746
(151) 2007.11.17.

(111) 901.760
(151) 2007.11.17.

(111) 901.762
(151) 2007.11.17.

(111) 901.768
(151) 2007.11.17.

(111) 901.778
(151) 2007.11.17.

(111) 901.796
(151) 2007.11.17.

(111) 901.807
(151) 2007.11.17.

(111) 901.811
(151) 2007.11.17.

(111) 901.819
(151) 2007.11.17.

(111) 901.824
(151) 2007.11.17.

(111) 901.827
(151) 2007.11.17.

(111) 901.833
(151) 2007.11.17.

(111) 901.840
(151) 2007.11.17.

(111) 901.843
(151) 2007.11.17.

(111) 901.877
(151) 2007.11.17.

(111) 901.881
(151) 2007.11.17.

(111) 901.889
(151) 2007.11.17.

(111) 901.898
(151) 2007.11.17.

(111) 901.900
(151) 2007.11.17.

(111) 901.907
(151) 2007.11.17.

(111) 418.076
(151) 2007.11.10.

(111) 674.888
(151) 2007.11.10.

(111) 775.064
(151) 2007.11.10.

(111) 793.286
(151) 2007.11.10.

(111) 802.746
(151) 2007.11.10.

(111) 802.748
(151) 2007.11.10.

(111) 812.547
(151) 2007.11.10.

(111) 848.269
(151) 2007.11.10.

(111) 848.270
(151) 2007.11.10.

(111) 851.198
(151) 2007.11.10.

(111) 851.732
(151) 2007.11.10.

(111) 896.105
(151) 2007.11.10.

(111) 899.975
(151) 2007.11.10.

(111) 899.987
(151) 2007.11.10.
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(111) 900.010
(151) 2007.11.10.

(111) 900.013
(151) 2007.11.10.

(111) 900.015
(151) 2007.11.10.

(111) 900.023
(151) 2007.11.10.

(111) 900.044
(151) 2007.11.10.

(111) 900.046
(151) 2007.11.10.

(111) 900.048
(151) 2007.11.10.

(111) 900.049
(151) 2007.11.10.

(111) 900.051
(151) 2007.11.10.

(111) 900.071
(151) 2007.11.10.

(111) 900.090
(151) 2007.11.10.

(111) 900.095
(151) 2007.11.10.

(111) 900.097
(151) 2007.11.10.

(111) 900.118
(151) 2007.11.10.

(111) 900.134
(151) 2007.11.10.

(111) 900.136
(151) 2007.11.10.

(111) 900.144
(151) 2007.11.10.

(111) 900.153
(151) 2007.11.10.

(111) 900.158
(151) 2007.11.10.

(111) 900.164
(151) 2007.11.10.

(111) 900.165
(151) 2007.11.10.

(111) 900.169
(151) 2007.11.10.

(111) 900.173
(151) 2007.11.10.

(111) 900.203
(151) 2007.11.10.

(111) 900.223
(151) 2007.11.10.

(111) 900.227
(151) 2007.11.10.

(111) 900.247
(151) 2007.11.10.

(111) 900.254
(151) 2007.11.10.

(111) 900.266
(151) 2007.11.10.

(111) 900.305
(151) 2007.11.10.

(111) 900.316
(151) 2007.11.10.

(111) 900.317
(151) 2007.11.10.

(111) 900.323
(151) 2007.11.10.

(111) 900.336
(151) 2007.11.10.

(111) 900.340
(151) 2007.11.10.

(111) 900.348
(151) 2007.11.10.

(111) 900.351
(151) 2007.11.10.

(111) 900.362
(151) 2007.11.10.

(111) 900.363
(151) 2007.11.10.

(111) 900.375
(151) 2007.11.10.

W482

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/12

A védjegybejelentés magyarországi oltalmának elismerése



(111) 900.376
(151) 2007.11.10.

(111) 900.384
(151) 2007.11.10.

(111) 900.394
(151) 2007.11.10.

(111) 900.395
(151) 2007.11.10.

(111) 900.404
(151) 2007.11.10.

(111) 900.409
(151) 2007.11.10.

(111) 900.415
(151) 2007.11.10.

(111) 900.430
(151) 2007.11.10.

(111) 900.447
(151) 2007.11.10.

(111) 900.461
(151) 2007.11.10.

(111) 900.464
(151) 2007.11.10.

(111) 900.470
(151) 2007.11.10.

(111) 900.487
(151) 2007.11.10.

(111) 900.514
(151) 2007.11.10.

(111) 900.524
(151) 2007.11.10.

(111) 900.525
(151) 2007.11.10.

(111) 900.526
(151) 2007.11.10.

(111) 900.540
(151) 2007.11.10.

(111) 900.559
(151) 2007.11.10.

(111) 900.567
(151) 2007.11.10.

(111) 900.595
(151) 2007.11.10.

(111) 900.597
(151) 2007.11.10.

(111) 900.617
(151) 2007.11.10.

(111) 900.636
(151) 2007.11.10.

(111) 900.646
(151) 2007.11.10.

(111) 900.655
(151) 2007.11.10.

(111) 900.656
(151) 2007.11.10.

(111) 900.660
(151) 2007.11.10.

(111) 900.663
(151) 2007.11.10.

(111) 900.665
(151) 2007.11.10.

(111) 900.667
(151) 2007.11.10.

(111) 900.673
(151) 2007.11.10.

(111) 900.676
(151) 2007.11.10.

(111) 900.726
(151) 2007.11.10.

(111) 900.727
(151) 2007.11.10.

(111) 900.740
(151) 2007.11.10.

(111) 900.757
(151) 2007.11.10.

(111) 900.776
(151) 2007.11.10.

(111) 900.783
(151) 2007.11.10.

(111) 900.793
(151) 2007.11.10.
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(111) 900.804
(151) 2007.11.10.

(111) 900.810
(151) 2007.11.10.

(111) 900.817
(151) 2007.11.10.

(111) 900.827
(151) 2007.11.10.

(111) 900.830
(151) 2007.11.10.

(111) 900.856
(151) 2007.11.10.

(111) 900.870
(151) 2007.11.10.

(111) 900.886
(151) 2007.11.10.

(111) 900.901
(151) 2007.11.10.

(111) 900.903
(151) 2007.11.10.

(111) 900.904
(151) 2007.11.10.

(111) 900.927
(151) 2007.11.10.

(111) 900.928
(151) 2007.11.10.

(111) 900.937
(151) 2007.11.10.

(111) 900.947
(151) 2007.11.10.

(111) 900.972
(151) 2007.11.10.

(111) 900.980
(151) 2007.11.10.

(111) 900.981
(151) 2007.11.10.

(111) 901.007
(151) 2007.11.10.

(111) 901.008
(151) 2007.11.10.

(111) 901.019
(151) 2007.11.10.

(111) 422.582
(151) 2007.11.03.

(111) 510.699
(151) 2007.11.03.

(111) 527.125
(151) 2007.11.03.

(111) 577.289
(151) 2007.11.03.

(111) 592.244
(151) 2007.11.03.

(111) 593.452
(151) 2007.11.03.

(111) 611.602
(151) 2007.11.03.

(111) 653.684
(151) 2007.11.03.

(111) 678.685
(151) 2007.11.03.

(111) 698.953
(151) 2007.11.03.

(111) 7.224.48A
(151) 2007.11.03.

(111) 758.652
(151) 2007.11.03.

(111) 759.209
(151) 2007.11.03.

(111) 761.822
(151) 2007.11.03.

(111) 761.949
(151) 2007.11.03.

(111) 774.898
(151) 2007.11.03.

(111) 786.660
(151) 2007.11.03.

(111) 790.769
(151) 2007.11.03.

(111) 801.507
(151) 2007.11.03.
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(111) 801.508
(151) 2007.11.03.

(111) 802.421
(151) 2007.11.03.

(111) 802.926
(151) 2007.11.03.

(111) 810.082
(151) 2007.11.03.

(111) 847.446
(151) 2007.11.03.

(111) 848.051
(151) 2007.11.03.

(111) 849.905
(151) 2007.11.03.

(111) 850.495
(151) 2007.11.03.

(111) 852.135
(151) 2007.11.03.

(111) 857.470
(151) 2007.11.03.

(111) 870.717
(151) 2007.11.03.

(111) 874.265
(151) 2007.11.03.

(111) 881.233
(151) 2007.11.03.

(111) 883.040
(151) 2007.11.03.

(111) 883.942
(151) 2007.11.03.

(111) 892.670
(151) 2007.11.03.

(111) 899.177
(151) 2007.11.03.

(111) 899.178
(151) 2007.11.03.

(111) 899.180
(151) 2007.11.03.

(111) 899.193
(151) 2007.11.03.

(111) 899.213
(151) 2007.11.03.

(111) 899.219
(151) 2007.11.03.

(111) 899.226
(151) 2007.11.03.

(111) 899.227
(151) 2007.11.03.

(111) 899.236
(151) 2007.11.03.

(111) 899.257
(151) 2007.11.03.

(111) 899.264
(151) 2007.11.03.

(111) 899.289
(151) 2007.11.03.

(111) 899.309
(151) 2007.11.03.

(111) 899.315
(151) 2007.11.03.

(111) 899.318
(151) 2007.11.03.

(111) 899.336
(151) 2007.11.03.

(111) 899.389
(151) 2007.11.03.

(111) 899.390
(151) 2007.11.03.

(111) 899.400
(151) 2007.11.03.

(111) 899.401
(151) 2007.11.03.

(111) 899.409
(151) 2007.11.03.

(111) 899.413
(151) 2007.11.03.

(111) 899.417
(151) 2007.11.03.

(111) 899.437
(151) 2007.11.03.
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(111) 899.443
(151) 2007.11.03.

(111) 899.453
(151) 2007.11.03.

(111) 899.455
(151) 2007.11.03.

(111) 899.461
(151) 2007.11.03.

(111) 899.472
(151) 2007.11.03.

(111) 899.473
(151) 2007.11.03.

(111) 899.480
(151) 2007.11.03.

(111) 899.505
(151) 2007.11.03.

(111) 899.514
(151) 2007.11.03.

(111) 899.521
(151) 2007.11.03.

(111) 899.522
(151) 2007.11.03.

(111) 899.531
(151) 2007.11.03.

(111) 899.551
(151) 2007.11.03.

(111) 899.584
(151) 2007.11.03.

(111) 899.621
(151) 2007.11.03.

(111) 899.624
(151) 2007.11.03.

(111) 899.650
(151) 2007.11.03.

(111) 899.651
(151) 2007.11.03.

(111) 497.597
(151) 2007.11.24.

(111) 513.652
(151) 2007.11.24.

(111) 632.903
(151) 2007.11.24.

(111) 736.201
(151) 2007.11.24.

(111) 748.753
(151) 2007.11.24.

(111) 766.830
(151) 2007.11.24.

(111) 767.581
(151) 2007.11.24.

(111) 781.261
(151) 2007.11.24.

(111) 789.794
(151) 2007.11.24.

(111) 799.193
(151) 2007.11.24.

(111) 899.658
(151) 2007.11.03.

(111) 899.661
(151) 2007.11.03.

(111) 899.667
(151) 2007.11.03.

(111) 899.670
(151) 2007.11.03.

(111) 899.674
(151) 2007.11.03.

(111) 899.678
(151) 2007.11.03.

(111) 899.679
(151) 2007.11.03.

(111) 899.690
(151) 2007.11.03.

(111) 899.691
(151) 2007.11.03.

(111) 899.717
(151) 2007.11.03.

(111) 899.733
(151) 2007.11.03.

(111) 899.746
(151) 2007.11.03.
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(111) 899.751
(151) 2007.11.03.

(111) 899.753
(151) 2007.11.03.

(111) 899.754
(151) 2007.11.03.

(111) 899.755
(151) 2007.11.03.

(111) 899.757
(151) 2007.11.03.

(111) 899.759
(151) 2007.11.03.

(111) 899.771
(151) 2007.11.03.

(111) 899.793
(151) 2007.11.03.

(111) 899.800
(151) 2007.11.03.

(111) 899.809
(151) 2007.11.03.

(111) 899.828
(151) 2007.11.03.

(111) 899.838
(151) 2007.11.03.

(111) 899.856
(151) 2007.11.03.

(111) 899.865
(151) 2007.11.03.

(111) 899.884
(151) 2007.11.03.

(111) 899.904
(151) 2007.11.03.

(111) 899.926
(151) 2007.11.03.

(111) 899.929
(151) 2007.11.03.

(111) 899.935
(151) 2007.11.03.

(111) 899.940
(151) 2007.11.03.

(111) 899.943
(151) 2007.11.03.

(111) 805.111
(151) 2007.11.24.

(111) 842.511
(151) 2007.11.24.

(111) 864.120
(151) 2007.11.24.

(111) 864.141
(151) 2007.11.24.

(111) 870.340
(151) 2007.11.24.

(111) 874.038
(151) 2007.11.24.

(111) 882.830
(151) 2007.11.24.

(111) 892.842
(151) 2007.11.24.

(111) 901.943
(151) 2007.11.24.

(111) 901.953
(151) 2007.11.24.

(111) 901.977
(151) 2007.11.24.

(111) 901.987
(151) 2007.11.24.

(111) 901.989
(151) 2007.11.24.

(111) 901.995
(151) 2007.11.24.

(111) 902.029
(151) 2007.11.24.

(111) 902.030
(151) 2007.11.24.

(111) 902.035
(151) 2007.11.24.

(111) 902.039
(151) 2007.11.24.

(111) 902.040
(151) 2007.11.24.
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(111) 902.041
(151) 2007.11.24.

(111) 902.042
(151) 2007.11.24.

(111) 902.048
(151) 2007.11.24.

(111) 902.056
(151) 2007.11.24.

(111) 902.066
(151) 2007.11.24.

(111) 902.070
(151) 2007.11.24.

(111) 902.088
(151) 2007.11.24.

(111) 902.112
(151) 2007.11.24.

(111) 902.120
(151) 2007.11.24.

(111) 902.127
(151) 2007.11.24.

(111) 902.130
(151) 2007.11.24.

(111) 902.131
(151) 2007.11.24.

(111) 902.132
(151) 2007.11.24.

(111) 902.137
(151) 2007.11.24.

(111) 902.148
(151) 2007.11.24.

(111) 902.151
(151) 2007.11.24.

(111) 902.163
(151) 2007.11.24.

(111) 902.166
(151) 2007.11.24.

(111) 902.189
(151) 2007.11.24.

(111) 902.190
(151) 2007.11.24.

(111) 902.191
(151) 2007.11.24.

(111) 902.192
(151) 2007.11.24.

(111) 902.194
(151) 2007.11.24.

(111) 902.195
(151) 2007.11.24.

(111) 902.205
(151) 2007.11.24.

(111) 902.209
(151) 2007.11.24.

(111) 902.230
(151) 2007.11.24.

(111) 902.233
(151) 2007.11.24.

(111) 902.273
(151) 2007.11.24.

(111) 902.274
(151) 2007.11.24.

(111) 902.275
(151) 2007.11.24.

(111) 902.306
(151) 2007.11.24.

(111) 902.317
(151) 2007.11.24.

(111) 902.328
(151) 2007.11.24.

(111) 902.334
(151) 2007.11.24.

(111) 902.361
(151) 2007.11.24.

(111) 902.364
(151) 2007.11.24.

(111) 902.381
(151) 2007.11.24.

(111) 902.390
(151) 2007.11.24.

(111) 902.393
(151) 2007.11.24.
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(111) 902.394
(151) 2007.11.24.

(111) 902.395
(151) 2007.11.24.

(111) 902.410
(151) 2007.11.24.

(111) 902.413
(151) 2007.11.24.

(111) 902.435
(151) 2007.11.24.

(111) 902.443
(151) 2007.11.24.

(111) 902.449
(151) 2007.11.24.

(111) 902.459
(151) 2007.11.24.

(111) 902.463
(151) 2007.11.24.

(111) 902.478
(151) 2007.11.24.

(111) 902.482
(151) 2007.11.24.

(111) 902.491
(151) 2007.11.24.

(111) 902.528
(151) 2007.11.24.

(111) 902.534
(151) 2007.11.24.

(111) 902.565
(151) 2007.11.24.

(111) 902.578
(151) 2007.11.24.

(111) 902.581
(151) 2007.11.24.

(111) 902.591
(151) 2007.11.24.

(111) 902.604
(151) 2007.11.24.

(111) 902.609
(151) 2007.11.24.

(111) 902.610
(151) 2007.11.24.

(111) 902.621
(151) 2007.11.24.

(111) 902.622
(151) 2007.11.24.

(111) 902.634
(151) 2007.11.24.

(111) 902.642
(151) 2007.11.24.

(111) 902.671
(151) 2007.11.24.

(111) 902.677
(151) 2007.11.24.

(111) 902.681
(151) 2007.11.24.

(111) 902.688
(151) 2007.11.24.

(111) 902.698
(151) 2007.11.24.

(111) 902.701
(151) 2007.11.24.

(111) 902.727
(151) 2007.11.24.

(111) 902.745
(151) 2007.11.24.

(111) 902.748
(151) 2007.11.24.

(111) 902.749
(151) 2007.11.24.

(111) 902.777
(151) 2007.11.24.

(111) 902.794
(151) 2007.11.24.

(111) 902.823
(151) 2007.11.24.

(111) 902.824
(151) 2007.11.24.

(111) 902.879
(151) 2007.11.24.
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(111) 902.890
(151) 2007.11.24.

(111) 902.893
(151) 2007.11.24.

(111) 902.906
(151) 2007.11.24.

(111) 902.913
(151) 2007.11.24.

(111) 902.926
(151) 2007.11.24.

(111) 902.936
(151) 2007.11.24.

(111) 902.937
(151) 2007.11.24.

(111) 902.938
(151) 2007.11.24.

(111) 902.962
(151) 2007.11.24.

(111) 452.642
(151) 2007.11.17.

(111) 661.716
(151) 2007.11.17.

(111) 714.230
(151) 2007.11.17.

(111) 762.693
(151) 2007.11.17.

(111) 784.225
(151) 2007.11.17.

(111) 791.407
(151) 2007.11.17.

(111) 807.458
(151) 2007.11.17.

(111) 859.373
(151) 2007.11.17.

(111) 901.040
(151) 2007.11.17.

(111) 901.058
(151) 2007.11.17.

(111) 901.070
(151) 2007.11.17.

(111) 901.072
(151) 2007.11.17.

(111) 901.082
(151) 2007.11.17.

(111) 901.084
(151) 2007.11.17.

(111) 901.085
(151) 2007.11.17.

(111) 901.093
(151) 2007.11.17.

(111) 901.126
(151) 2007.11.17.

(111) 901.145
(151) 2007.11.17.

(111) 901.146
(151) 2007.11.17.

(111) 901.151
(151) 2007.11.17.

(111) 901.175
(151) 2007.11.17.

(111) 901.179
(151) 2007.11.17.

(111) 901.185
(151) 2007.11.17.

(111) 901.189
(151) 2007.11.17.

(111) 901.199
(151) 2007.11.17.

(111) 901.201
(151) 2007.11.17.

(111) 901.203
(151) 2007.11.17.

(111) 901.207
(151) 2007.11.17.

(111) 901.211
(151) 2007.11.17.

(111) 901.215
(151) 2007.11.17.

(111) 901.217
(151) 2007.11.17.
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(111) 901.218
(151) 2007.11.17.

(111) 901.219
(151) 2007.11.17.

(111) 901.220
(151) 2007.11.17.

(111) 901.225
(151) 2007.11.17.

(111) 901.253
(151) 2007.11.17.

(111) 901.261
(151) 2007.11.17.

(111) 901.288
(151) 2007.11.17.

(111) 901.295
(151) 2007.11.17.

(111) 901.298
(151) 2007.11.17.

(111) 901.324
(151) 2007.11.17.

(111) 901.329
(151) 2007.11.17.

(111) 901.354
(151) 2007.11.17.

(111) 901.366
(151) 2007.11.17.

A rovat 449 db közlést tartalmaz.
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A Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 2007. évi májusi számában,

a Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése rovatban, a 874.038

lajstromszámú bejelentést az OMPI/WIPO visszavonta. A védjegybeje-

lentés a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ jelen számában került

meghirdetésre.
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Bejegyzések a kiegészítõ lajstromba

Helyreigazítás



(111) 884
(220) 2007. 12. 03.
(450) Nem ismert

(540) KANGSO YAKSU
(511) Eau minérale

(Ásványvíz)

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI EREDETMEGJELÖLÉS-KÖZLEMÉNYEK

Nemzetközi eredetmegjelölés-bejelentések meghirdetése



 



A döntés ügyszáma: 1263/90/17
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Faix Frigyes
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1125 Tusnádi u. 30. (HU)

A döntés ügyszáma: 1263/90/17
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Schleicher Tibor
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1022 Bimbó út 89. (HU)

A döntés ügyszáma: 1826/90/23
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Gaál Sándor
A címzett utolsó ismert címe: Hódmezõvásárhely, 6801 Cserei u. 4.

(HU)

A döntés ügyszáma: 1826/90/23
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Kocsis Gyula
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1115 Halmi u. 53. (HU)

A döntés ügyszáma: 1826/90/23
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Ilovai Zoltán
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1025 Palánta u. 18. (HU)

A döntés ügyszáma: 1826/90/23
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Neu József
A címzett utolsó ismert címe: Hódmezõvásárhely, 6801

Rárósi u. 102. (HU)

A döntés ügyszáma: 1826/90/23
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Magos Sándor
A címzett utolsó ismert címe: Baja, 6500 Szamos G. u. 3. (HU)

A döntés ügyszáma: 1826/90/23
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Szabó Márton
A címzett utolsó ismert címe: Baja, 6500 Schönherz u. 17. (HU)

A döntés ügyszáma: 2035/89/39
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Bárkányi Istvánné
A címzett utolsó ismert címe: Tiszavasvári, 4440 Kelp Ilona u. 3/a

(HU)

A döntés ügyszáma: 2035/89/39
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Fábián Istvánné
A címzett utolsó ismert címe: Tiszavasvári, 4440 Élmunkás u. 11.

(HU)
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INTÉZMÉNYI KÖZLEMÉNYEK

Hirdetményi úton történõ kézbesítés

A Magyar Szabadalmi Hivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. §-a alapján – a Magyar Szabadalmi Hivatal

által meghozott döntés kézbesítésének meghiúsulása következtében – hirdetményi úton közli
a következõ döntéseket.

A döntések a közzétételt követõ 15. napon kézbesítettnek tekintendõk.
A Magyar Szabadalmi Hivatal felhívja a címzettek figyelmét, hogy a hirdetményi úton közölt döntéseket

személyesen vagy meghatalmazott útján a Magyar Szabadalmi Hivatalban átvehetik.

Communication by notice

On the basis of Article 80 of Act CXL of 2004 on the General Rules of Administrative Official Procedures
and Services, the Hungarian Patent Office – because of failure to have its decision delivered by service –

communicates the following decisions by a notice.
The decisions shall be considered delivered on the fifteenth day after the publication of the notice.

The Hungarian Patent Office draws the addressees’ attention that decisions communicated by a notice
can be taken over in the Office personally or by a representative.



A döntés ügyszáma: 2035/89/39
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Kóródi Ferenc
A címzett utolsó ismert címe: Tiszavasvári, 4440 Élmunkás u. 9.

(HU)

A döntés ügyszáma: 2035/89/39
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Kõhegyi Imre
A címzett utolsó ismert címe: Tiszavasvári, 4440 Élmunkás u. 11.

(HU)

A döntés ügyszáma: 2035/89/39
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Simon Csaba
A címzett utolsó ismert címe: Tiszavasvári, 4440 Kelp Ilona u. 3/d

(HU)

A döntés ügyszáma: 2035/89/39
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Nyíri László
A címzett utolsó ismert címe: Tiszavasvári, 4440 Kelp Ilona u. 3/b

(HU)

A döntés ügyszáma: 2035/89/39
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Jászberényi Csaba
A címzett utolsó ismert címe: Debrecen, 4028 Veszprémi u. 15.

(HU)

A döntés ügyszáma: 2035/89/39
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Mocsár Mária
A címzett utolsó ismert címe: Debrecen, 4031 Sárvári P. u. 8. (HU)

A döntés ügyszáma: 2035/89/39
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Répási János
A címzett utolsó ismert címe: Tiszavasvári, 4440 Ifjúság u. 1/4.

(HU)

A döntés ügyszáma: 2035/89/39
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Ondi Sándor
A címzett utolsó ismert címe: Tiszavasvári, 4440 Kelp Ilona u. 3/c

(HU)

A döntés ügyszáma: 2035/89/39
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Cziáky Zoltán
A címzett utolsó ismert címe: Tiszavasvári, 4440 Kelp Ilona u. 1.

(HU)

A döntés ügyszáma: 2103/90/13
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Varró László
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1118 Regõs u. 10. (HU)

A döntés ügyszáma: A864262/9
A döntés tárgya: Nemzetközi vVédjegybejelentés

elutasítása felszólalás esetén
A címzett neve: Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch és

Társai Ügyvédi Iroda
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1051 Bajcsy-Zs. u. 16. (HU)

A döntés ügyszáma: M 00 01563/10
A döntés tárgya: Határozat használat hiánya miatti

megszûnés megállapítása iránti
eljárásban

A címzett neve: JKD Kft.
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1026 Szilágyi E. fasor 25.

(HU)

A döntés ügyszáma: M 06 02993/4
A döntés tárgya: Védjegy lajstromozása
A címzett neve: Magyar Labdarúgó Liga
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1015 Hattyú u. 14. (HU)

A döntés ügyszáma: M 06 03012/6
A döntés tárgya: Védjegy lajstromozása
A címzett neve: MALINI Ingatlanforgalmazó és

Üzemeltetõ Kft.
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 8600 József Attila u. 4.

(HU)

A döntés ügyszáma: M 06 03371/4
A döntés tárgya: Védjegy lajstromozása
A címzett neve: Tradewind Asia Kft.
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1033 Hajógyári sziget,

Május 9. park (HU)

A döntés ügyszáma: M 06 04013/4
A döntés tárgya: Védjegy lajstromozása
A címzett neve: Ye Ting Rong
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1145 Variházy Oszkár u. 5.

(HU)

A döntés ügyszáma: M 07 00196/4
A döntés tárgya: Védjegy lajstromozása
A címzett neve: Corvus Invest Kft.
A címzett utolsó ismert címe: Szeged, 6720 Tisza L. krt. 22. fsz/3.

(HU)
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A döntés ügyszáma: M 07 02552/3
A döntés tárgya: Védjegybejelentés visszavontnak

tekintése
A címzett neve: Ji Xiao Qiong
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1102 Állomás u. 21. (HU)

A döntés ügyszáma: M 07 02710/2
A döntés tárgya: Védjegybejelentés visszavontnak

tekintése
A címzett neve: Eperjesi Zsolt
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1035 Szentendrei u. 2/b

(HU)

A döntés ügyszáma: M 07 02710/2
A döntés tárgya: Védjegybejelentés visszavontnak

tekintése
A címzett neve: Nyéki Balázs
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1036 Táborhegyi u. 33.

(HU)

A döntés ügyszáma: P 01 00745/5
A döntés tárgya: Lemondás ideiglenes oltalomról
A címzett neve: Neumann Tibor
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1194 Fadrusz János u. 2.

(HU)

A döntés ügyszáma: P 02 03996/4
A döntés tárgya: Szabadalmi bejelentés visszavontnak

tekintése
A címzett neve: Serdült Gyula
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1145 Colombus u. 29 (HU)

A döntés ügyszáma: P 02 04218/5
A döntés tárgya: Szabadalmi bejelentés visszavontnak

tekintése
A címzett neve: Janza György
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1016 Harkály u. 4/a (HU)

A döntés ügyszáma: P 04 00871/16
A döntés tárgya: Ideiglenes szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: PRO PATRIA ELECTRONICS Kft.
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1244 Pf.: 819 (HU)

A döntés ügyszáma: P 04 00871/16
A döntés tárgya: Ideiglenes szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Fancsali Alpár
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1149 Temesvár u. 14. (HU)

A döntés ügyszáma: P 04 00871/16
A döntés tárgya: Ideiglenes szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Rösner Vilmos
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1132 Visegrádi u. 9. (HU)

A döntés ügyszáma: P 07 00137/5
A döntés tárgya: Szabadalmi bejelentés visszavontnak

tekintése

A címzett neve: Prediwave Corporation
A címzett utolsó ismert címe: Fremont, California, 94538 46500

Fremont Boulevard, Suite 712 (US)

A döntés ügyszáma: P 92 01369/35
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Kukta Józsefné
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1043 Nyár u. 7. (HU)

A döntés ügyszáma: P 93 00959/11
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Kótay Nagy Péter
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1144 Ond vezér út 1-3.

(HU)

A döntés ügyszáma: P 93 00959/11
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Schneider Géza
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1028 Járóka u. 28. (HU)

A döntés ügyszáma: P 93 00959/11
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Ladányi László
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1042 József A. u. 66. (HU)

A döntés ügyszáma: P 93 00960/12
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Schneider Géza
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1028 Járóka u. 28. (HU)

A döntés ügyszáma: P 93 00960/12
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Ladányi László
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1042 József A. u. 66. (HU)

A döntés ügyszáma: P 93 00960/12
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Kótay Nagy Péter
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1144 Ond vezér út 1-3.

(HU)

A döntés ügyszáma: P 94 01198/15
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Simon Péterné
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1075 Károly krt. 23. (HU)
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A döntés ügyszáma: P 94 01198/15
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Vizi Lászlóné
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1154 Tárogató u. 108. (HU)

A döntés ügyszáma: P 94 01198/15
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Kaufmanné Bojti Erzsébet
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1144 Gvadányi u. 62. (HU)

A döntés ügyszáma: P 95 00742/18
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Czágler István
A címzett utolsó ismert címe: Százhalombatta, 2440 Irinyi J. u. 1.

(HU)

A döntés ügyszáma: P 95 00742/18
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Fodor Barnabás
A címzett utolsó ismert címe: Százhalombatta, 2440 Radnóti M. u. 5.

(HU)

A döntés ügyszáma: P 95 00742/18
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Tóth Ernõ
A címzett utolsó ismert címe: Százhalombatta, 2440 Kodály Z. u. 18.

(HU)

A döntés ügyszáma: P 97 00672/18
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Balikó Sándor
A címzett utolsó ismert címe: Pécs, 7621 Király u. 38. (HU)

A döntés ügyszáma: P 97 00688/14
A döntés tárgya: Ideiglenes szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Szöllõsy Márta
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1105 Kápolna u.3. (HU)

A döntés ügyszáma: P 97 00688/14
A döntés tárgya: Ideiglenes szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Sólyom Sándor
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1144 Füredi park 7. (HU)

A döntés ügyszáma: P 97 00776/22
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Földházi Péter
A címzett utolsó ismert címe: Szeged, 6725 Bécsi krt. 16/b (HU)

A döntés ügyszáma: P 98 00910/26
A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés elmulasztása
miatt

A címzett neve: Horváth László
A címzett utolsó ismert címe: Budapest, 1118 Mányoki út 14.II.7.

(HU)

A döntés ügyszáma: U 99 00084/12
A döntés tárgya: Használati mintaoltalom megszûnése

díjfizetés elmulasztása miatt
A címzett neve: Kondor János
A címzett utolsó ismert címe: Budaörs, 2040 Eper u. 1/2. (HU)

A döntés ügyszáma: 559524/9
A döntés tárgya: Határozat használat hiánya miatti

megszûnési eljárásban
A címzett neve: MadausMedizin Elektronik GMBH

and CoKG
A címzett utolsó ismert címe: Gundelfingen 51, Industriestrasse

D-79 194 Germany

A döntés ügyszáma: 645258/7
A döntés tárgya: Határozat használat hiánya miatti

megszûnési eljárásban
A címzett neve: KREUTLER GMBH
A címzett utolsó ismert címe: KARLSRUHE 50, Brauerstrasse

D-76137 Allemagne

A döntés ügyszáma: 685574/6
A döntés tárgya: Határozat használat hiánya miatti

megszûnési eljárásban
A címzett neve: Centinus Schreuder
A címzett utolsó ismert címe: KLOETINGE 4, Willemsplein

NL-4481 Pays-Bas

A rovat 59 db közlést tartalmaz.
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