Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/4
Hirdetményi úton történõ kézbesítés

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:
A döntés tárgya:
A címzett neve:

U 05 00209/6
Használati mintaoltalmi bejelentés
elutasítása
Zalai Tibor

A címzett utolsó ismert címe: Zalaegerszeg, 8900 Göcsej Pataki
Ferenc u. 29. (HU)

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/4
Kötelezõ közzétételek

Kötelezõ közzétételek*

Az államháztartási törvény 15/A §-a szerinti közzétételek

Az államháztartási törvény 15/B §-a szerinti közzétételek

A kedvezményezett(ek) neve:
Nyugat-Magyarországi Egyetem

A szerzõdések megnevezése (típusa, pl.: szállítási, vállalkozási stb.):
adásvételi szerzõdés

A támogatás célja(i):
a Nyugat-Magyarországi Egyetem és az ERFARET egyetemi tudásközpont közös üzemeltetésében megvalósuló PATLIB iparjogvédelmi információszolgáltató centrum létrejöttének támogatása

A szerzõdés tárgya:
különbözõ típusú utalványok (étkezési, iskolakezdési, könyv-, kultúra és sportcélú utalványok) beszerzése
A szerzõdést kötõ felek neve:
Magyar Szabadalmi Hivatal és a Sodexho Pass Hungária Kft.

A támogatás összege:
1 500 000 Ft

A szerzõdés értéke:
2007. évben 20 000 000 Ft + 3,2% szolgáltatási díj + áfa + opciós
lehetõség

A támogatási program megvalósítási helye(i):
Sopron

Határozott idõre kötött szerzõdés esetén annak idõtartama:
2007.02.07. – 2007.11.30.

A kedvezményezett(ek) neve:
Agráriumért Alapítvány
A támogatás célja(i):
a 2007. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciójának (OTDK) megrendezésének támogatása
A támogatás összege:
100 000 Ft
A támogatási program megvalósítási helye(i):
Debrecen

A szerzõdések megnevezése (típusa, pl.: szállítási, vállalkozási stb.):
szolgáltatási szerzõdés
A szerzõdés tárgya:
Software Updates Lincence & Support
A szerzõdést kötõ felek neve:
Magyar Szabadalmi Hivatal és az ORACLE Hungary Kft.
A szerzõdés értéke:
6 797 797 Ft + áfa

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
Határozott idõre kötött szerzõdés esetén annak idõtartama:
2007.12.31.

A rovat 2 db közlést tartalmaz.

*

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján.
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