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Formanyomtatvány 

   
    MM1 - csak olyan országot jelölnek meg, amelyek kizárólag a Madridi 

Megállapodás (MM) tagja - Algéria 

    MM2 - olyan nemzetközi bejelentés, amelyben olyan feleket jelölnek meg, 

amelyek a Madridi Jegyzőkönyvnek is részesei (MJ) – MM+MJ tagja 

    MM3 - olyan országot jelölnek meg, amelyek kizárólag az MM tagja, valamint 

az MJ alapján megjelölt ország 

    MM4 - a nemzetközi lajstromozásból eredő oltalom utólagos kiterjesztése – új 

Szerződő Fél csatlakozása  

 

• A formanyomtatványt olvashatóan, írógép vagy számítógép segítségével kell 

kitölteni - a WIPO Nemzetközi Irodája nem fogad el kézzel kitöltött 

formanyomtatványokat   
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Árujegyzék 

• Ha a bejelentő a nemzeti védjegybejelentésben valamely adott 

osztály fejezetcímében szereplő valamennyi általános 

kifejezést használja, nyilatkozik, hogy az oltalom a Nizzai 

Osztályozás betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi 

árura/szolgáltatásra kiterjed, vagy csak a tételes 

felsorolásban szereplő árukra/szolgáltatásokra 

 

    Nemzetközi védjegybejelentésben valamennyi, a betűrend 

szerinti jegyzékben szereplő árut/szolgáltatást tételesen fel 

kell sorolni (Information notice 23/2012) – nyilatkozat 

benyújtását a Nemzetközi Iroda nem fogadja el 

 

 

Ügyfélfórum SZTNH-MVE,           

2014. március 10.   



Árujegyzék 

Lehetőségek: 

 

1) Tételes felsorolás 

2) Fejezetcímben szereplő általános kifejezések szó szerinti 

értelmezése 

3) Fejezetcím, és a betűrend szerinti árujegyzékből csak néhány 

árut/szolgáltatást jelöl meg 

4) Fejezetcím kihagyása mellett történő tételes felsorolás 
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Adatok 

 MM2 Formanyomtatvány  

  2. pont (bejelentő adatai) – adatok megegyeznek-e a 

védjegylajstromban szereplő adatokkal 

  5. pont – nemzeti védjegybejelentés vagy nemzeti védjegy 

  • amennyiben már lajstromozott nemzeti védjegyről van szó, akkor 

kizárólag a lajstromszámot és a lajstromozás napját kell megadni  

   • nemzeti védjegybejelentés esetén ügyszám és bejelentési napja 

 

       az ügyszámot és a lajstromszámot ne kerüljön egyidejűleg 

feltüntetésre 
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Hiteles lajstromkivonat 
• A nemzetközi lajstromban szereplő nemzetközi védjeggyel 

kapcsolatos adatok  ingyenesen elérhetők az online Romarin 

adatbázisban 

• Az SZTNH-nál nemzetközi védjegy ügyekben hiteles 

lajstromkivonat nem kérhető, csak a Nemzetközi Iroda előtt 

 

 

• Kérelem alapján 2 típusú lajstromkivonat igényelhető a WIPO-

nál: 

     a) részletes; 

     b) egyszerű. 
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Hiteles lajstromkivonat 

(részletes) 

• Nemzetközi lajstromozást érintő helyzetelemzés; 

• Minden olyan adatra kiterjedő részletes fénymásolat, amelyet a 

Nemzetközi Iroda a Közlönyében is meghirdetett (elutasítás, 

törlés, adatváltozás, megújítás) 

 

• Díjköteles 

      - alapdíj 155 CHF (három oldal esetén) 

      - 10 CHF minden további oldal után 
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Hiteles lajstromkivonat 

(egyszerű) 

• Hiteles másolat minden olyan adat vonatkozásában, ami a WIPO 

Közlönyében is megjelent (elutasításról szóló közlés, törlés) 

 

• Díjköteles 

      - alapdíj 77 CHF (három oldal esetén) 

      - 2 CHF minden további oldal után 
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Hogyan igényelhető? 

• E-mail (madrid.records@wipo.int), fax vagy postai úton 

• Kérelemnek tartalmaznia kell: 

 - védjegy és nemzetközi lajstromszám; 

 - kivonat típusa; 

 - bejelentői postai címe. 

   (http://www.wipo.int/madrid/en/extracts) 
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Kiegészítő lajstrom 
• nemzetközi lajstromba a nemzetközi szabályok szerint be nem 

jegyezhető tényeket és körülményeket kell bejegyezni (Vt. 

76/T.§), így pl. 

-     allicencia alapítása  

-    allicencia megszűnése  

-  a nemzetközi védjegy magyarországi oltalma megszűnésének 

napja, amennyiben a megszűnés a Hivatal előtti eljárás 

eredményeképpen történt  

• A kiegészítő lajstrom célja a Vt. rendelkezései szerint az, hogy a 

ROMARIN-ben  (nemzetközi lajstrom) fel nem tüntethető 

tényeket és körülményeket jelenítse meg.  

• erre irányuló kérelem esetén az ILO jár el 
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Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 

www.sztnh.gov.hu 

gabriella.kiss@hipo.gov.hu 


