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UGOVOR O PODLICENCI Br. ________________ 
Beograd 
Datum: ________________ 
 

LICENSZ-SZERZŐDÉS  Száma: ________________ 
Kelt Belgrádban,       
________________ 

Individualni preduzetnik «GRIGORII GRABOVOI PR 
KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL 
DEVELOPMENT», koji istupa na osnovu Rešenja o 
državnoj registraciji fizičkog lica Grigorii Grabovoia 
u svojstvu privatnog preduzetnika od 
21.09.2015.godine, Br. 63983276, izdatog od 
strane Agencije za privredne registre Republike 
Srbije, u daljem tekstu «Licenzent», sa jedne 
strane, i  
 

______________________________________
______________________________________, 
 
u daljem tekstu «Podlicenzent», sa druge strane, 
zajedno označeni kao «Strane», primaju na znanje 
sledeće: 

A szerződő felek (együttesen a továbbiakban „Felek”): 
– egyrészről „Grigorii Grabovoi PR CONSULTING 
TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT” egyéni 
vállalkozó, aki az állami nyilvántartás igazolása szerint a 
Szerb Köztársaság Vállalkozó Jegyzékében 2015. 
szeptember 21-én, 63983276 számmal lett bejegyezve, 
mint Grabovoj Grigorij természetes személy egyéni 
vállalkozása – a licensz átadója, a továbbiakban „Átadó”;– 
másrészről a licensz átvevője: 
 

____________________________________________
___________________________________________, 
 
a továbbiakban „Átvevő”, együttesen a „Felek”, a 
következőkben állapodnak meg. 
 
 

1. Licenzent, koji ima pravo na korišćenje materijala i 
tehnologija, koje je kreirao i razvio Grigori Petrovič 
Grabovoi, koji sastavljaju Obrazovni Program po 
Učenju Grigori Grabovoia, u daljem tekstu zajedno 
označeni kao »predmet intelektualne svojine», i koji 
ima pravo da koristi uređaje, razvijene na osnovu 
svojih patenata, poseduje znanje i iskustvo potrebno u 
oblasti korišćenja «predmeta intelektualne svojine» i 
uređaja. Grigorii Petrovič Grabovoi poseduje važeće 
patentirane pronalaske na osnovu kojih je kreirao 
uređaj za razvoj koncentracije, realizuje registrovane i 
neregistrovane patente, poseduje važeće robne znake 
GRABOVOI® i GRIGORI GRABOVOI®, naučne radove, 
svedočanstva registracije materijala i tome slično, o 
kojima su podaci navedeni u Prilogu 1. uz ovaj Ugovor i 
na sajtovima: www.grigori-grabovoi.world i 
www.licenzija8.wordpress.com 
 

1. Átadó rendelkezik a Grabovoj Grigorij Petrovics által alkotott 
és fejlesztett anyagok és technológiák használati jogával, 
melyek Grigorij Grabovoj Tanításának Oktatási Programját 
alkotják (a továbbiakban „a szellemi tulajdon tárgya”), valamint 
rendelkezik a Grabovoj Grigorij Petrovics szabadalmai alapján 
kidolgozott eszközök használati jogával, továbbá tudással és 
tapasztalattal bír „a szellemi tulajdon tárgya” és az említett 
eszközök használata terén. Grabovoj Grigorij Petrovics olyan 
találmányok érvényes szabadalmaival rendelkezik, amelyek 
alapján koncentráció-fejlesztő eszközt készít; benyújtott és be 
nem nyújtott szabadalmi kérelmek birtokosa; a GRABOVOI® és 
GRIGORI GRABOVOI® érvényes termékvédjegyek birtokosa; 
tudományos közlemények szerzője; az anyagok bejegyzési 
tanúsítványainak és hasonlóknak birtokosa. Az ezekről szóló 
adatok jelen szerződés 1.sz mellékletében, illetve a 
www.grigori-grabovoi.world és a 
www.licenzija8.wordpress.com honlapokon olvashatóak. 
 

2. Podlicenzent želi da prema uslovima ovog 
Ugovora dobije pravo na korišćenje navedenog 
„predmeta intelektualne svojine“, i u cilju 
njegovog korišćenja je zaključen ovaj Ugovor o 
sledećem: 

2. Átvevő jelen szerződés keretein belül igényt tart „a 
szellemi tulajdon tárgya”-nak felhasználási jogára. 
Tekintettel a fentebbiekre, Felek a következőben 
állapodnak meg:: 

1. Predmet Ugovora 1.  A szerződés tárgya 

1.1. Licenzent predaje Podlicenzentu neisključivo 
pravo na korišćenje seledeći “predmet 

1.1. Átadó átadja Átvevőnek „a szellemi tulajdon tárgya” 
nem kizárólagos felhasználási jogát. „A szellemi tulajdon 

http://www.grigori-grabovoi.world/
http://www.licenzija8.wordpress.com/
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intelektualne svojine”: izabrani deo tekst, audio i 
video materijale Obrazovnog Programa po Učenju 
Grigori Grabavoia na magnetnom nosaču podataka 
i sve tekst, audio i video materijale na svim jezicima 
na kojima postoji u internet biblioteci Obrazovnog 
Centra.  Podaci o Programu obuke su prikazani na 
sajtovima: www.grigori-grabovoi.world  
www.licenzija8.wordpress.com 

tárgya”-t az alábbiak képezik: 
Grigorij Grabovoj Tanítása Oktatási Programjának 
kiválasztott szöveges, audio- és videóanyaga, az 
rendelkezésre álló nyelven, mágneses adathordozón és az 
Oktatási Központ internetes könyvtárában. Az Oktatási 
Programról szóló tájékoztató a www.grigori-grabovoi.world 
és www.licenzija8.wordpress.com 
 honlapokon érhetők el 

1.1.1. Na osnovu ovog ugovora o podlicenci, uzimajući 
u obzir lične podatke, Podlicenzentu se daje na 
korišćenje daljinski internet pristup uređaju Grigori 
Grabovoia za razvoj koncentracije PRK-1U koji je 
razvijen na osnovu važećih patenata Grigori Grabovoia 
«Sistem prenosa informacija» i «Način sprečavanja 
katastrofa i uređaj za postizanje istog». Daljinski 
pristup obezbeđuje se putem video-posmatranja 
uređaja u realnom vremenu preko interneta. Video-
posmatranje, koje omogućava da se razvija 
koncentracija uz pomoć uređaja koji radi non-stop, se 
može obaviti sa bilo kog mesta, gde postoji internet, i 
sa bilo kog uređaja – kompjutera, laptopa, iPada, 
smartfona. Korišćenjem ovog uređaja razvija se 
koncentracija, kako je to izloženo u materijalima 
Obrazovnog Programa po Učenju Grigori Grabovoia, i 
na bazi istog razvijaju se druge vrste koncetracija 
usmerene na stvaralačke ciljeve. Osnovne 
karakteristike obrasca uređaja su navedene na 
sajtovima: www.licenzija8.wordpress.com  
http://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-
devices/prk-1u 

1.1.1. Jelen Licensz-szerződés alapján, Átvevő személyes 
adatait figyelembe véve, Átadó interneten keresztül távoli 
hozzáférést biztosít Grabovoj Grigorij PRK-1U elnevezésű, 
az örök életre vonatkozó koncentráció-fejlesztő 
eszközéhez. Az eszköz kifejlesztésének alapja „Az 
információ átadásának módszere” és „A katasztrófák 
megelőzésének módszere, és az erre szolgáló eszköz” című 
érvényes szabadalmak. A távoli hozzáférés interneten 
keresztüli, valós idejű videós közvetítést jelent, az eszköz 
képét sugározva. A videósugárzás a koncentráció 
fejlesztését teszi lehetővé a folyamatosan működő eszköz 
segítségével bárhol, ahol internet hozzáférés van, 
bármilyen eszközzel – számítógép, notebook, Ipad, 
okostelefon. Jelen eszköz használatával fejlődik a figyelem-
összpontosítás Grigorij Grabovoj Tanítása Oktatási 
Programjának anyagai alapján, továbbá ennek alapján más, 
teremtői célú koncentrációk is javulnak. 
Az eszköz alapvető jellemzői a 
www.licenzija8.wordpress.com és a http://pr.grigori-
grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1u 
honlapokon olvashatók.  

1.2. Prava na korišćenje «predmeta intelektualne 
svojine» se predaju Podlicenzentu, pri čemu Licenzent 
zadržava pravo da trećim licima ustupa prava na 
korišćenje «predmeta intelektualne svojine». 

1.2. A szellemi tulajdon tárgya” felhasználási joga 
Átvevőnek Átadó jogfenntartásával kerül átadásra, azaz 
Átadó továbbadhatja e jogot harmadik félnek is. 
 

2. Prava i obaveze Strana 2. A felek jogai és kötelezettségei 

2.1. Podlicenzentu se daje pravo na samostalno 
korišćenje «predmeta intelektualne svojine» i 
uređaja. 

2.1. Átvevő „a szellemi tulajdon tárgya”-t és az eszközt 
önállóan használhatja. 

2.2. Licenzent u roku od 6 (šest) meseci od datuma 
potpisivanja predmetnog Ugovora, predaje 
Podlicenzentu sve materijale iz Obrazovnog Programa 
po Učenju Grigori Grabovoia na magnetnom nosaču 
podataka, obezbedi daljinski internet pristup uređaju 
Grigori Grabovoia za razvoj koncentracije PRK-1U koji 
je izrađen na osnovu važećih patenata Grigori 
Grabovoia «Sistem prenosa informacija» i «Način 
sprečavanja katastrofa i uređaj za postizanje istog». 

2.2. Átadó jelen szerződés aláírásától számított 6 (hat) 
hónapon belül Átvevőnek mágneses adathordozón átadja 
Grigorij Grabovoj Tanítása Oktatási Programjának minden 
anyagát, távoli internet hozzáférést biztosít „Az infomáció 
átadásának módszere” és „A katasztrófák megelőzésének 
módszere, és az erre szolgáló eszköz” című szabadalmakon 
alapuló PRK-1U koncentráció-fejlesztő eszközhöz. Az 
Oktatási Központ könyvtárához Átvevő azonnal 
hozzáférhet. 

http://www.grigori-grabovoi.world/
http://www.licenzija8.wordpress.com/
http://www.grigori-grabovoi.world/
http://www.licenzija8.wordpress.com/
http://www.licenzija8.wordpress.com/
http://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1u
http://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1u
http://www.licenzija8.wordpress.com/
http://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1u
http://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1u
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Pristup internet bilbioteci Obrazovnog Centra 
obezbeđuje odmah. 

2.3. Licenzent prema Ugovoru, na osnovu svojih 
patenata, razvija i usavršava uređaj za razvoj 
koncentracija PRK-1U, prema ličnim podatcima 
Podlicenzenta, proverava uređaj prema propisanim 
zahtevima. 

2.3. Átadó a szerződés szerint, a szabadalmai alapján, az 
egyéni adatok figyelembevételével tovább fejleszti és 
tökéletesíti PRK-1U koncentráció-fejlesztő eszközét, és 
elvégzi a műszer előírt követelményeknek megfelelő 
ellenőrzését. 

2.4. Licenzent, po potrebi, može pomoći pri 
korišćenju uređaja tako što će Podlicenzentu davati 
video lekcije radi obuke. 

2.4. Átadó szükség esetén videóelőadást tart az eszköz 
használatáról az Átvevőnek. 

2.5. Licenzent u toku roka važenja predmetnog 
Ugovora daje Podlicenzentu, na ime uplate 
izvršene po ovom Ugovoru, pristup ka postojećim i 
novim materijalima biblioteke Obrazovnog Centra 
za Obrazovni Program po Učenju Grigori 
Grabovoia. Podaci o Obrazovnom Centru su 
objavljeni na sajtu http://educenter.grigori-
grabovoi.world  Pristup materijalima biblioteke 
ovog Obrazovnog Centra se može dobiti odmah 
nakon potpisivanja predmetnog Ugovora, slanjem 
zahteva na e-mail: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com 

2.5. Átadó jelen szerződés hatálya alatt, a kifizetés után, 
Átvevőnek hozzáférést biztosít a Grigorij Grabovoj Tanítása 
Oktatási Programja Oktatási Könyvtár meglévő és új 
anyagaihoz. További adatok az Oktatási Központról: 
http://educenter.grigori-grabovoi.world 
 A szerződés aláírása után Átvevő azonnal hozzáférhet a 
könyvtár anyagaihoz, ha bejelenti igényét a 
grigorii.grabovoi.pr@gmail.com levélcímen. 
 

2.6. Podlicenzent je dužan da uz predmetni Ugovor 
priloži Zapisnik koji je potpisan do trenutka 
sklapanja ovog Ugovora, o ispitivanjima uzorka 
uređaja za razvoj koncentracija PRK-1U sa 
pozitivnim rezultatima, koje je dobio Podlicenzent. 

2.6. Átvevő köteles csatolni e szerződéshez korábbi 
jegyzőkönyveit, melyek a PRK-1U koncentráció-fejlesztő 
eszköz mintapéldányának jó eredménnyel végződő 
kipróbálásáról készültek. 

2.7. Podlicenzent nema pravo da po ovom Ugovoru 
podlicencu ustupa trećim licima. 

2.7. Jelen szerződés nem jogosítja fel Átvevőt, hogy 
harmadik félnek továbbadja a licensz-jogokat. 

2.8. Podlicenzent po ovom Ugovoru nema pravo da 
izdaje, kopira ili da na drugi način objavljuje materijale 
iz Obrazovnog Programa po Učenju Grigori Grabovoia, 
kao ni da proizvodi niti prodaje uređaje, jer je za to 
potrebno zaključiti poseban ugovor sa Licenzentom. 

2.8. Átvevőnek nem áll jogában Grigorij Grabovoj Tanítása 
Oktatási Programjának anyagait másolni, nyomtatni, kiadni 
és terjeszteni, valamint az eszközöket gyártani és 
értékesíteni. Ehhez Átadó külön engedélye szükséges. 

2.9. Autorska prava, neotuđiva prava i ekskluzivna 
prava na “predmet intelektualne svojine” zadržava 
Grigorii Petrovič Grabovoi. 

2.9. A szellemi tulajdon tárgya”-nak” kizárólagos joga, 
szerzői joga, elidegeníthetetlenségi joga Grabovoj Grigorij 
Petrovicsot illetik. 

3. Rok važenja Ugovora 3. A szerződés hatálya 

3.1. Predmetni ugovor je zaključen na period od 4 
(četiri) godine i važi od trenutka njegovog 
potpisivanja. 

3.1. Jelen szerződés az aláírástól számított 4 (négy) évig 
érvényes. 

3.2. Potpisivanjem dodatnog sporazuma na osnovu 
ovog ugovora može se produžiti rok važenja 
ugovora o podlicenci u toku ugovorenog 
vremenskog perioda. Zahtev za produženje roka 
važenja ovog ugovora o podlicenci treba poslati 
najkasnije 20 dana pre isteka roka važenja ugovora. 

3.2. Jelen szerződéshez csatolt kiegészítő szerződés 
aláírásával a Licensz-szerződés hatálya, Átvevő 
igénybejelentése alapján, meghosszabbítható. 
Hosszabbítási igényét Átvevő a szerződés lejárta előtt 
legalább 20 nappal jelezni köteles. 

4. Područje primene prava 4. A jog felhasználásának területi hatálya 

http://educenter.grigori-grabovoi.world/
http://educenter.grigori-grabovoi.world/
mailto:grigorii.grabovoi.pr@gmail.com
http://educenter.grigori-grabovoi.world/
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4.1. Prava na korišćenje “predmeta   intelektu-            
alne svojine” po ovom Ugovoru Licenzent daje 
Podlicenzentu za korišćenje na području Republike 
Srbije, u svih 28 zemalja Evropske Unije, SAD, 
Australiji, Japanu, Kineskoj  Narodnoj Republici, u 
svim zemljama Južne Amerike. 

4.1. Jelen szerződés alapján „a szellemi tulajdon tárgya”-
nak használati joga a Szerb Köztársaság, az Európai 
Közösség mind a 28 tagállama, az USA, Ausztrália, Japán és 
a Kínai Népköztársaság területére és Dél-Amerika minden 
országára  terjed ki. 

5. Garancije i odgovornost 5. Garancia és felelősség 

5.1. Licencnzent garantuje, da “predmet 
intelektualne svojine” koji se predaje na magnetnom 
nosaču po ovom Ugovoru, neće imati kvarove u vezi 
sa izradom magnetnog nosača. 

5.1. Átadó garantálja, hogy a memóriakártya, melyen jelen 
szerződés alapján „a szellemi tulajdon tárgya”-t átadja, 
mentes a gyártási hibáktól. 

5.2. Ova garancija važi u periodu od dvanaest meseci 
nakon što Podlicenzent dobije sve materijale vezane za 
“predmet intelektualne svojine”. 

5.2. E garancia 12 hónapig érvényes, attól a pillanattól, 
amint Átvevő kézhezkapta „a szellemi tulajdon tárgya” 
minden anyagát. 

5.3. Podlicenzent garantuje, da je do trenutka 
potpisivanja predmetnog Ugovora izvršio ispitivanja 
uzorka uređaja Grigori Grabovoia PRK-1U i da je 
zaključio da se ovaj uređaj za razvoj koncentracija za 
večni život nalazi u normalnom radnom stanju. 

5.3 Átvevő garantálja, hogy e szerződés aláírását 
megelőzően kipróbálta Grabovoj Grigorij PRK-1U eszközét, 
és meggyőződött annak működőképességéről, miszerint 
alkalmas az örök életre irányuló koncentráció fejlesztésére. 

5.4. Podlicenzent snosi odgovornost za korišćenje 
“predmeta intelektualne svojine”. 

5.4. Átvevő felelőséget vállal „a szellemi tulajdon tárgya” 
használatáért. 

6. Cena Ugovora 6. A szerződés ára 

6.1. Za davanje prava na korišćenje”predmeta 
intelektualne svojine” po ovom Ugovoru, 
Podlicenzent se obavezuje da će Licenzentu isplatiti 
sumu u iznosu 1.212,00 Eura (slovima: 
hiljadadvestadvanaest Eura). Podlicenzent će 
navedeni iznos uplatiti na tekući račun Licenzenta, 
koji je naveden u ovom Ugovoru ili će se o načinu 
uplate Strane dogovoriti naknadno. 

6.1. A szellemi tulajdon tárgya” használati jogáért Átvevő 
1212 eurót köteles fizetni Átadónak. Átvevő a kifizetést 
Átadó jelen szerződésben közölt számlaszámára teljesíti, 
vagy pedig a felek külön megállapodnak a fizetési módról. 

6.2. Podlicenzent će izvršiti uplatu u roku od 6 (šest) 
meseci od datuma potpisivanja ovog Ugovora. Uplata 
će biti izvršena u celosti ili u ratama. 

6.2. Átvevő a fizetést a szerződés aláírásától számított 6 
(hat) hónapon belül teljesíti, egy összegben vagy 
részletekben. 

7.Ostali uslovi 7. Egyéb feltételek 

7.1. Predmetni Ugovor stupa na snagu od trenutka 
kada ga potpišu obe Strane. 

7.1. Jelen szerződés a felek aláírásával lép hatályba. 

7.2. Pitanja, koja mogu proizaći iz tumačenja i primene 
predmetnog Ugovora i koja nisu regulisana istim, biće 
regulisana na osnovu važećeg zakonodavstva. 

7.2. A jelen szerződés alkalmazását illető kérdésekre, 
melyeket a szerződés nem szabályoz, a hatályos törvények 
a mérvadók. 

7.3. Sve izmene ili dopune uz predmetni ugovor 
smatraće se važećim, ako su sačinjene u pisanoj formi 
i ako su ih potpisali ovlašćeni predstavnici Strana. 

7.3. A szerződés bármilyen megváltoztatása vagy kiegészítése 
csak abban az esetben érvényes, ha a felek tejhatalmú 
képviselői azt írásban rögzítik. 

7.4. Uslovi iz predmetnog Ugovora i Aneksa uz isti 
su poverljivi. 

7.4. E szerződés és kiegészítő megállapodásainak feltételei 
titkosak. 

7.5. Ugovor je sačinjen u dva primerka od kojih svaki 
ima istu pravnu snagu, od čega se jedan nalazi kod 
Licenzenta, a drugi – kod Podlicenzenta. 

7.5. A szerződés két példányban készült, amelyek mindegyike 
egyforma jogi erővel bír, egyik Átadónál, a másik Átvevőnél 
található. 
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8. Adrese, bankarski rekviziti i potpisi strana: 
 

8. A Felek címek, számlaadatai, aláírásai 

Licenzent: Átadó: 
Individualni preduzetnik «GRIGORII GRABOVOI PR 
KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL 
DEVELOPMENT» 
 

Egyéni vállalkozó « GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING 
TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT» 

Adresa: Knez Mihailova. TC Milenijum. 21a,lok. 
113. Beograd, Republika Srbija 

Cím: Szerbia, 11102 Belgrad, ulica Kneza Mihaila 21A, TC 
Milenijum, lok.113. 

E-mail: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com 
Skype: grigorii.grabovoi.pr 
 

E-mail: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com 
Skype: grigorii.grabovoi.pr 
 

Bankarski podaci: Bank adatok: 
Dinarski račun: 265176031000055628 
Račun za bilo koju valutu -  
IBAN (International Bank Account Number): 
RS35265100000016199245 
SWlFT/BlC : RZBSRSBG 
BANK: Raiffeisen Bank A.D. 
Adresa Banke: BELGRAD, D. Stanojevica 16. 
 

RSD:  265176031000055628 
Account for any currency -  
IBAN (International Bank Account Number): 
RS35265100000016199245 
SWlFT/BlC : RZBSRSBG 
Bank:  Raiffeisen Bank A.D. 
Address Bank: BELGRAD, D. Stanojevica 16. 

Podlicenzent:  
 
 

Átvevő: 
 

Adresa : 
 

Cím: 
 
 

Bankarski podaci: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

Bank adatok: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 

POTPISI:  ALÁÍRÁSOK: 
Licenzent:  
 
 

_________________ / Grigorii  Grabovoi / 

Átadó: 
 
 

_________________ / Grigorii  Grabovoi / 
 
Podlicenzent:  
 

________________/ ________________ / 

  
 

 
Átvevő: 

________________/ ________________ / 
 

 

  

mailto:grigorii.grabovoi.pr@gmail.com
mailto:grigorii.grabovoi.pr@gmail.com
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PRILOG 1                               1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
Ugovora o podlicenci Br. ________________ 
Datum: ________________ 

a ________________ számú licensz-szerződéshez,  
mely kelt ________________ 

Informacije za obaveštenje trećih lica: 
http://pr.grigori-grabovoi.world 
www.licenzija8.wordpress.com       

Tájékoztató anyagok harmadik személyek részére: 
http://pr.grigori-grabovoi.world 
www.licenzija8.wordpress.com 

1. Da će, po potrebi, saopštavati sledeće informacije 
o podacima o registraciji Dela G.P. Grabovog u 
Kancelariji za autorska prava Biblioteke Kongresa 
SAD: TH 7-324-403 od 06. februara 2008. godine, THu 
1-607-600 od 08. februara 2008. godine, TH 7-049-
203 od 12. februara 2008. godine, TH 6-975-628 od 
13. februara 2008. godine (podaci se mogu videti na 
zvaničnom sajtu na internetu: TH0006975628/2008-
02-13), TXu 1- 789-751 od 25. jula 2011. godine. 
Adresa zvaničnog sajta Kancelarije za autorska prava 
Biblioteke Kongresa SAD, koji sadrži podatke o 
registraciji www.cocatalog.log.gov   Adresa 
Kancelarije za autorska prava Biblioteke Kongresa 
Sjedinjenih Američkih Država: Library of Congress 
United States, Copyright Office, 101 Independence 
Avenue SE Washington, DC 20559-6000. 

1. Szükség esetén közölhető, miszerint Grabovoj G. P. 
műveit az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusi 
Könyvtára Szerzői Jogi Irodájában a következő számokon 
jegyezték be: ТХ 7-324-403 (2008. február 06.) ТХu 1-
607-600 (2008. február 08.) ТХ 7-049-203 (2008. február 
12.) ТХ 6-975-628 (2008. február 13.) (az adatok típusa a 
hivatalos honlapon: ТХ0006975628/2008-02-13), TXu 1- 
789-751 (2011. július 25.). 
A nyilvántartási adatokat kezelő szervezet az USA 
Kongresszusi Könyvtára Szerzői Jogi Irodája. Hivatalos 
honlapja: www.cocatalog.log.gov 
 Címe: Library of Congress United States, Copyright 
Office, 101 Independence Avenue SE Washington, DC 
20559-6000. 

2. Da će, po potrebi, objavljivati registrovane robne 
znakove Evopske unije „GRABOVOI®» sa 
registracijskim brojem № 009414673 od 18.  februara 
2011. godine (datum podnošenja prijave  30. 
septembar 2010. godine) i Evropske unije „GRIGORI 
GRABOVOI®» sa registracijskim brojem № 009414632 
od 18. februara 2011. godine (datum podnošenja 
prijave 30. septembar 2010. godine). Podaci o 
navedenim robnim znakovima su dati na zvaničnom 
sajtu Kancelarije  za harmonizaciju na unutrašnjem 
tržištu Evropske unije, koja registruje robne znakove  
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do.  
Adresa: Avenida de Europa, 4E-03008 Alicante SPAIN, 
Telephone+3496 5139100;  
Email: information@oami.europa.eu 

2. Szükség esetén közölhető, miszerint Grabovoj G. P. 
nevére a következő európai közösségi áruvédjegyek 
lettek bejegyezve: GRABOVOI®, a bejegyzés száma 
009414673, kelte 2011. február 18. (a kérelem 
benyújtásának kelte 2010. szeptember 30.); GRIGORI 
GRABOVOI®, a bejegyzés száma 009414632, kelte 2011. 
február 18. (a kérelem benyújtásának kelte 2010. 
szeptember 30.). 
A felsorolt áruvédjegyekre vonatkozó adatok 
megtalálhatók az Európai Unió Védjegy és 
Formatervezési Ügynöksége (korábban OHIM, Belső 
Piaci Harmonizációs Hivatal) hivatalos honlapján: 
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do. Cím: 
Avenida de Europa, 4 E-03008 Alicante SPAIN, telephone 
+3496 5139100; E-mail: information@oami.europa.eu 

3. Da će, po potrebi, objavljivati registrovane robne 
znakove Australije „GRABOVOI®» sa registracijskim 
brojem № 1477713 od 02. jula 2012. godine (datum 
podnošenja prijave 01. mart 2012. godine) i „GRIGORI 
GRABOVOI®» sa registracijskim brojem №1477714 od  
02. jula 2012. godine (datum podnošenja prijave 01. 
mart 2012. godine). Podaci o navedenim robnim 
znakovima dati su na zvaničnom sajtu Biroa za 
intelektualnu svojinu Australije (Intellectual Property 
Australia): http://www.ipaustralia.gov.au  Adresa: 

3. Szükség esetén közölhető, miszerint Grabovoj G. P. nevére 
a következő ausztráliai áruvédjegyek lettek bejegyezve: 
GRABOVOI®, a bejegyzés száma 1477713, kelte 2012. július 
02. (a kérelem benyújtásának kelte 2012. március 01.); 
GRIGORI GRABOVOI®, a bejegyzés száma 1477714, kelte 
2012. július 02. (a kérelem benyújtásának kelte 2012. 
március 01.). 
A felsorolt áruvédjegyekre vonatkozó adatok megtalálhatók 
az Ausztrál Szellemi Jogi Iroda (Intellectual Property 
Australia) hivatalos honlapján: 

http://pr.grigori-grabovoi.world/
http://www.licenzija8.wordpress.com/
http://www.cocatalog.log.gov/
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The Canberra Central Office, Ground Floor, Discovery 
House, 47 Bowes Street, Phillip ACT 2606; e-mail: 
assist@ipaustralia.gov.au 

http://www.ipaustralia.gov.au. Címe: The Canberra Central 
Office, Ground Floor, Discovery House, 47 Bowes Street, 
Phillip ACT 2606; e-mail: assist@ipaustralia.gov.au. 

4. Da će, po potrebi, objavljivati registrovane znakove 
Japana „GRABOVOI®» sa registracijskim brojem 
№1106610 od 14. februara 2013. godine (datum 
podnošenja prijave 01.03.2012. godine) i «GRIGORI 
GRABOVOI®» koji ima registracijski broj № 1106611 
od 14. februara 2013. godine (datum podnošenja 
prijave 01.03.2012 godine). Podaci o navedenim 
robnim znakovima su na zvaničnom sajtu digitalne 
biblioteke za industrijsko vlasništvo (IPDL) patentnog 
zavoda Japana 
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl  Japan 
Patent Office Address: 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-
ku, Tokyo 100-8915, Japan E-mail: PA1B00@jpo.go.jp       

4.  Szükség esetén közölhető, miszerint Grabovoj G. P. 
nevére a következő japán áruvédjegyek lettek 
bejegyezve: GRABOVOI®, a bejegyzés száma 1106610, 
kelte 2013. február 14. (a kérelem benyújtásának kelte 
2012. március 01.); GRIGORI GRABOVOI®, a bejegyzés 
száma 1106611, kelte 2013. február 14. (a kérelem 
benyújtásának kelte 2012. március 01.). 
A felsorolt áruvédjegyekre vonatkozó adatok 
megtalálhatók a Japán Szabadalmi Ügynökség Ipari 
Tulajdonjogi Digitális Könyvtára hivatalos honlapján: 
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl. Címe: Japan 
Patent Office Address: 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8915, Japan E- mail:  PA1B00@jpo.go.jp 

5. Da će, po potrebi, objavljivati registrovane robne 
znakove Kine (Narodne Republike Kine). 
«GRABOVOI®» ima registracijski broj № G1106610 od 
01. oktobra 2012. godine (datum podnošenja prijave 
01.03.2012 goda), a «GRIGORI GRABOVOI®» ima 
registracijski broj № G1106611 od 01. oktobra 2012. 
godine (datum podnošenja prijave  01.03.2012. 
godine).   Podaci o navedenim robnim znakovima su 
dati na zvaničnom sajtu Državnog biroa za 
intelektualnu svojinu Narodne Republike Kine (SIPO) 
http://sbcx.saic.gov.cn/traide/  Poštanski kod: 
100028 Postbox: No.100088 poštansko sanduče, 104 
filijala, Peking, Kina, Elektronska pošta: 
chinatrademarkdatabase@gmail.com  
Adresa: Room 213, № 14 Shuguangxili, Čaojan, 
Peking, Kina. 

5. Szükség esetén közölhető, miszerint Grabovoj G. P. 
nevére a következő kínai (Kínai Népköztársaság) 
áruvédjegyek lettek bejegyezve: GRABOVOI®, a 
bejegyzés száma G1106610, kelte 2012. október 01. (a 
kérelem benyújtásának kelte 2012. március 01.); 
GRIGORI GRABOVOI®, a bejegyzés száma G1106611, 
kelte 2012. október 01. (a kérelem benyújtásának kelte 
2012. március 01.). 
A felsorolt áruvédjegyekre vonatkozó adatok 
megtalálhatók a Kínai Népköztársaság Szellemi Jogi 
Állami Hivatala (SIPO) hivatalos honlapján: 
http://sbcx.saic.gov.cn/traide Címe: 100028 Postbox: 
No.100088, 104 filial, Peking, Kína. E-mail: 
chinatrademarkdatabase@gmail.com 
Cím: Room 213, № 14 Shuguangxili, Chaoyang, Peking, 
Kína. 

6. Da će, po potrebi, objavljivati registrovane robne 
znakove Sjedinjenih Američkih Država. «GRABOVOI®» 
ima registracijski broj №4329566 od 30. aprila 2013. 
godine (datum podnošenja prijave 02. mart 2011. 
godine), a «GRIGORI GRABOVOI®» ima  registracijski broj  
№ 85255853 od 19.  jula 2013. godine (datum  
podnošenja prijave  02. mart 2011. godine). Podaci o 
navedenim robnim znakovima dati su na zvaničnom sajtu 
Američke kancelarije  za patente i  marke SAD /United 
States Patent and Trademark Office, koja registruje robne 
znakove http://www.uspto.govAdres:  P.O. Box 1450, 
Alexandria, VA 22313-1450,Telephone1-800-786-9199; 
Email: TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov 

6. Szükség esetén közölhető, miszerint Grabovoj G. P. nevére 
az Amerikai Egyesült Államokban a következő áruvédjegyek 
lettek bejegyezve: GRABOVOI®, a bejegyzés száma 4329566, 
kelte 2013. április 30. (a kérelem benyújtásának kelte 2011. 
március 02.); GRIGORI GRABOVOI®, a bejegyzés száma 
85255853, kelte 2013. július 19. (a kérelem benyújtásának 
kelte 2011. március 02.). A felsorolt áruvédjegyekre 
vonatkozó adatok megtalálhatók az áruvédjegyeket 
bejegyző hivatal, azaz az Egyesült Államok Szabadalmi és 
Áruvédjegy Hivatala (United States Patent and Trademark 
Office) hivatalos honlapján: http://www.uspto.gov Cím: P.O. 
Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, Telephone1-800-786-
9199; Email: TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov 

7. Da će, po potrebi, saopštavati da su načini 
generisanja biosignala i emitovanja misli za normiranje, 
na kojima se zasniva tehnika večnog života Grigorija 

7. Szükség esetén közölhető, miszerint Grabovoj G. P.-nek az 
örök életre irányuló technológiái a bioszignál-generálás és a 
normalizálásra irányuló gondolat-kisugárzás módszerein 

http://sbcx.saic.gov.cn/traide
mailto:chinatrademarkdatabase@gmail.com
http://www.uspto.gov/
mailto:TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov
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Grabovog,  koji su dostupni svima za savladavanje 
učenja, patentirani u obliku pronalazaka «Način 
sprečavanja katastrofa i uređaj za njegovo ostvarenje» i 
«Sistem prenosa informacija». Podaci o navedenim 
patentima su dati na zvaničnom sajtu Federalne službe 
Rusije za intelektualnu svojinu, patente i robne znakove 
www1.fips.ru. Adresa: Berežkovskaja nab., 30, korp.1, 
Moskva, Rosija, G-59, GSP-5, 123995, Telefon: +7 (499) 
240-60-15, faks: +7 (499) 243-33-37. 

alapulnak. E módszerek mindenki számára hozzáférhetők. 
Szabadalomként „A katasztrófák megelőzésének módszere, 
és az erre szolgáló eszköz”, valamint „Az információ 
átadásának módszere” címmel lettek bejegyezve. A felsorolt 
szabadalmakra vonatkozó adatok megtalálhatók az Orosz 
Szellemi Jogi, Szabadalmi és Áruvédjegy Szövetségi Hivatal 
(Федеральная служба России по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам) hivatalos 
honlapján: www1.fips.ru. Címe: Бережковская наб., 30, 
корп.1, Москва, Oroszország/Россия, Г-59, ГСП-5, 123995, 
Telefon: +7 (499) 240-60-15. Fax: +7 (499) 243-33-37. 

8. Da će, po potrebi, objavljivati da je G.P. Grabovoj 
registrovan kao autor u autorskom društvu Savezne 
Republike Nemačke VGWORT. Podaci o navedenoj 
registraciji №1103135 od 30. septembra 2011. godine 
dati su na zvaničnom sajtu  www.vgwort.de na 
stranici https:// tom.vgwort.de/portal/index. Adresa: 
VG WORT: Goethestrafie 49, 80336 Munchen; 
Telefon (089)514120; Telefax(089)5141258;  
E-Mail: vgw@vgwort.de 

8. Szükség esetén közölhető, miszerint Grabovoj G. P. 
bejegyzett szerzőként szerepel a Német Szövetségi 
Köztársaság szerzői közösségében (VGWORT). A bejegyzés 
száma 1103135, kelte 2011. szeptember 30. Az adatok 
megtekinthetők a szervezet hivatalos honlapján: 
www.vgwort.de, a https://tom.vgwort.de/portal/index 
lapon. Címe: VG WORT: Goethestrasse 49, 80336 München; 
Telefon (089)514120; Telefax (089)5141258; E-Mail: 
vgw@vgwort.de. 

 
POTPISI: 
 
Licenzent: 
Individualni preduzetnik « GRIGORII GRABOVOI PR 
KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL 
DEVELOPMENT» 
 
 
 
 
________________/Grigorii  Grabovoi / 
 

 
ALÁÍRÁSOK: 
 
Átadó:  
„Grigorii Grabovoi PR CONSULTING TECHNOLOGIES OF 
ETERNAL DEVELOPMENT” egyéni vállalkozó  
 
 
 
 
 
________________/Grigorii  Grabovoi / 

 
Podlicenzent:   
________________ 
 
 
____________________/ ______________________/ 

 
Átvevő:  
________________ 
 
 
______________________/ ______________________/ 
 

 

https://tom.vgwort.de/portal/index

