
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala  L14 

  
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.

L14 
 

Védjegyoltalom megújítására irányuló kérelem 
 

 Az L14-es kérelem esetében megújítási díjat kell fizetni 
 Ezt a formanyomtatványt abban az esetben kell használni, ha védjegye oltalmát meg kívánja újítani 
 Kérjük, hogy megújítás előtt ellenőrizze a védjegye lajstromba (http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/) bejegyzett adatait, és ha az ott bejegyzett  adatokban 

a valós helyzethez képest eltérést észlel, értesítse róla  az SZTNH-t 

  1.  Védjegy  Ügyszám* Lajstromszám 

   

*Az
 

ügy beazonosításához kérjük, feltétlenül adja meg az ügyszámot!
 

2. Jogosult  

Cím  
  

Irányítószám:
 

Fax szám
  

Telefonszám

  

E-mail cím

   

Levelezési cím (amennyiben eltér a címtől)

  

  
3. Képviselő  

Cím 
 

 

 

Irányítószám:

 

Fax szám
  

Telefonszám
  

E-mail cím

  

Levelezési cím (amennyiben eltér a címtől)

 
 

 
 

Irányítószám:

 

  
4. Kérelmezői minőség       Jogosult 

      Jogosult képviselője   
5.   Megújítani kért  

osztályok 
      Teljes megújítás (valamennyi, a lajstromban szereplő áruosztály) 
      Részleges megújítás, a következő áru és/vagy szolgáltatási osztályok tekintetében: 
 

 

6.   Kérelemhez mellékelt iratok 
      Képviseleti meghatalmazás 

      
Pótlapok száma:

 
    

      
Egyéb: 

 
   

7.  Dátum és aláírás 
 

Aláírás: 
 

Aláíró neve: 
 

 

Aláíró beosztása / titulusa: 

 

 

Szervezet neve:
 

 
Dátum:

 
  

 

 Ellenőrző lista  A kérelmeket itt nyújthatják be: 
Kérjük, hogy mielőtt kérelmét benyújtja, bizonyosodjon meg róla, hogy 
elvégezte a következőket: 

       Megadta az ügyszámot/lajstromszámot 
       Aláírta a formanyomtatványt 
       Megfizette a megújítási díjat 
       A védjegy jelenleg a lajstromban szereplő adatainak ellenőrzése 
megtörtént (http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/) 

  
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. 
Levélcím: 1438 Budapest, Pf. 415. 
Fax: (1) 474 5534 

 

Irányítószám:Ország:

Ország:

Ország:

Ország:

Kérjük, adja meg az áruk és/vagy szolgáltatások listáját a Nizzai Osztályozásnak megfelelő számozással és szövegesen is

http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/
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