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1081 Budapest
II. János Pál pápa tér 7.
Kérelem nemzetközi védjegybejelentés továbbítására / Kérelem nemzetközi lajstromozásból eredő oltalom utólagos kiterjesztés továbbítására / Nemzetközi lajstromozással összefüggő változásbejegyzés iránti kérelem továbbítására
(MM2)
(MM4)
1.  Kérem az alábbi nemzeti megjelölés/nemzeti védjegy alapján a nemzetközi védjegybejelentésre / nemzetközi lajstromozásból eredő oltalom utólagos kiterjesztésére irányuló kérelem / nemzetközi lajstromozással összefüggő változásbejegyzés iránti kérelem Nemzetközi Irodához történő továbbítását az 1997. évi XI. törvény alapján:
 
(Amennyiben nemzetközi lajstromszámmal rendelkezik, kérjük kizárólag azt a lajstromszámot adja meg) 
2.  A következő Nemzetközi Irodának (WIPO) továbbítandó bejelentési formanyomtatványok csatolva a kérelemhez:
3.  Nemzetközi lajstromozással összefüggő változásbejegyzés iránti kérelmek
4. Továbbítási kérelemhez mellékelt iratok
5.  Kérelmező (bejelentő, jogosult) / képviselő adatai
Kérelmező:
Levelezési cím:
Képviselő:
Levelezési cím:
Kérelmező (Név, cím)
Képviselő (Név, cím)
6.  Madridi Megállapodásban/Madridi Jegyzőkönyvben részes szerződő felek megjelölése, amelyek területére az oltalom kiterjesztését kérik 
7.  Továbbítási díj megfizetése
Egyéb, az ügyfél által megadott mellékletek (csak abban az esetben kell kitölteni, ha a kötelező mellékleteken túlmenően további dokumentumokat szeretne az ügyfél csatolni):
Melléklet megnevezése
Típus
 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a beadvány csak a benyújtó jóváhagyása alapján fogadható be. Ennek megfelelően kérjük, hogy a megadott adatok helyességéről meggyőződve, jelölje be az alábbi jelölő négyzetet!
Melléklet megnevezése
Azonosító
Típus
8.2.1.3158.1.475346.466429
SZTNH
Nemzetközi védjegybejelentés, továbbítási kérelem
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