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Nemzetközi Iroda elektronikus eszközei I. 

         WIPO online osztályozási segédeszköze 

• tartalmazza a Nizzai Osztályozás szerinti betűrendes jegyzéket, 

továbbá a betűrendes listában nem szereplő kifejezéseket 

•  eredmények szűkítése kizárólag a Nizzai Osztályozás szerinti 

árukra és szolgáltatásokra nézve 

•  átfutási idő és kapcsolódó költségek          IL számának   

csökkentése  

•    kevesebb ideiglenes elutasítás 

http://classifications.sztnh.gov.hu/nice/ 

http://www.wipo.int/mgs 
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Nemzetközi Iroda elektronikus eszközei II. 

Madrid Real-Time Status (MRS)  

védjegybejelentés státuszának megtekintése 

 

     Bejelentők nyomon követhetik a folyamatban lévő nemzetközi 

védjegyek, valamint védjegybejelentések dokumentációjának 

WIPO által történő feldolgozását, a dokumentumok státuszát. Az 

MRS eszköz segítségével a nemzetközi védjegyek lajstromában 

nyilvántartásba vett minden tényről, adatról listát kaphat a 

bejelentő. 

     http://www.wipo.int/mrs 
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Jogutódlás            
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Jogelőd 

Közvetlenül a 

Nemzetközi Irodához Hivatal útján 

Jogelőd származási 

hivatala útján 

Jogutód 

nemzeti 

hivatala útján 



Jogutódlás 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Jogelőd írja alá                                                             Jogutód is aláírhatja 
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Jogutód 

Hivatal útján 

Jogelőd nemzeti 

hivatalán keresztül 

Jogutód nemzeti 

hivatala útján 
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Használati engedély (MM13 form) 

 
    A nemzetközi lajstromba bejegyzett jogosult benyújthatja:  

 

     - közvetlenül a Nemzetközi Irodához; 

     - a származási ország hivatalán keresztül; 

    - annak az országnak a nemzeti hivatalán keresztül (HU) amely 

ország területére érvényes a licencia (sem a jogosult, sem az 

használó nem magyar, csak az ország ahol maga a használati 

engedély érvényes lesz); 

     - SZTNH – n keresztül is benyújtható, ha EM került megjelölésre 

a nemzetközi úton tett közösségi bejelentésben         licencia HU 

területére        továbbítás a BPHH – hoz            BPHH továbbítja 

a Nemzetközi Irodához (MM13 formanyomtatvány 5(b) pontja) 

 

 
Ügyfélfórum SZTNH-MVE,           

2014. december 3.   



Ügyfélfórum SZTNH-MVE           

2014. december 3.   



 
Használati engedély (MM13 form) 

 
      

     HASZNÁLÓ - régebben csak a saját nemzeti hivatalán keresztül 

nyújthatta be az MM13-at, de most: 

 

     - a lajstromba bejegyzett jogosult nemzeti hivatalán keresztül;  

     - annak az országnak a nemzeti hivatalán keresztül amelyik 

ország területére érvényes a licencia  
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Megújítás 

   Közös Végrehajtási Szabályzat (KVR) 17. szabály (1) – 

ideiglenes elutasítás (total provisional refusal) 

 

 

     

   18ter(3) szabály - Teljeskörű ideiglenes elutasítás 

megerősítése (confirmation of total provisional refusal) 
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Megújítás 

   KVR 30.szabály (2)(b) 
      

      Ha a jogosult valamely megjelölt Szerződő Fél vonatkozásában a nemzetközi 

lajstromozást annak ellenére meg kívánja újítani, hogy a szóban forgó Szerződő Fél 

tekintetében az árujegyzék egészére kiterjedő elutasítást jegyeztek be a 

nemzetközi lajstromba, az előírt díjak - köztük az esettől függően a szóban forgó 

Szerződő Fél után fizetendő díjkiegészítés vagy egyedi díj - megfizetésével 

egyidejűleg nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a nemzetközi lajstromozás 

megújítását a szóban forgó Szerződő Fél tekintetében be kell jegyezni a 

nemzetközi lajstromba. 

 

 

 

      a nemzetközi védjegy „nem éled fel”, annak oltalma nem él tovább 

Magyarországon  
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