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NYILVANTARTASI SZAM: 004405 

A tamisitvany es a hozzafiizott miipeldany sem szerz6i jogi, sem a szellemi alkotasra 
vonatkoz6 mas jogi vedelmet nem keletkeztet, csupan bizonyitasi eszkozkent szolgal annak 
igazolasara, hogy a szerz6 altai a sajatjakent nyilvantartasba vett alkotas a tanusitvany 
kiallitasanak napjan a tanusitvanyhoz hozzafiizott miipeldany szerinti tartalommal 
letezett. 

Figyelmeztetes! 
A tanusitvany es a hozzafuzott mupeldany sertetlen allapotban bizonyit6 ereju. 



Telefon: 312 4400 • Te/ef'ax: 474 5534 
Ad6szam: 15311746241 SZJ 15 Kozigazgatas 

Ogyiratszam: 

Y1500714 /3 
Ogyintezo: 
Dr. Lendvay Uiszl6 

Nyilvantartasi szam: 004405 

Targy: Tanusitwiny onkentes m{inyilvantart<isba vetelerol 

TANUSITVANY 

Igazolom, hogy 

Calamites Kft., 7634 Pees, Racvarosi u. 29/A. 

mint kerelmezo(k) a mellekelt 'A szen szerepe a vilagban, a szenbanyaszat ujrainditasanak lehetosegei 
Magyarorszagon' cimu dokumentumot sajat szakirodalmi muve(iik)kent vetette( ek) nyilvantartasba. 

E tanusitvanyt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala altai vezetett onkentes m{inyilvantartas reszletes 
szabalyair61 sz616 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet alapjan allitottam ki. 

Budapest, 2015. november 10. 
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ONKENTES MONYILV ANTARTAS 
MOPELDANY 

NYILVANTARTASI SZAM: 004406 

A tanusitvany es a hozzafuzott mupeldany sem szerzoi jogi, sem a szellemi alkotasra 
vonatkoz6 mas jogi vedelmet nem keletkeztet, csupan bizonyitasi eszkozkent szolgal annak 
igazolasara, hogy a szerzo altai a sajatjakent nyilvantartasba vett alkotas a tanusitvany 
kiallitasanak napjan a tanusitvanyhoz hozzafuzott mupeldany szerinti tartalommal 
letezett. 

Figyelmeztetes! 
A tanusitvany es a hozzajiizott miipeldany sertetlen allapotban bizonyit6 erejii. 



Ugyiratszcim: 

¥1500715/3 
Ogyintezo: 
Dr. Lendvay Laszlo 
Nyilvcmtartcisi szcim: 004406 

Targy: Tani1sitvany onkentes miinyilvantartasba vetelerol 

TANUSITVANY 

Igazolom, hogy 

Calamites Kft., 7634 Pees, Racvarosi u. 29/A. 

mint kerelmezo(k) a mellekelt 'The role of the coal in the world - Possibilities for the increased use of coal in 
Hungary' cimii dokumentumot sajat szakirodalmi miive(i.ik)kent vetette(ek) nyilvantartasba. 

E tanusitvanyt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala altai vezetett onkentes miinyilvantartas reszletes 
szabalyair61 sz616 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet alapjan a!litottam ki. 

Budapest, 2015. november 10. 
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