ÚTMUTATÓ AZ MM2-ES NEMZETKÖZI VÉDJEGYBEJELENTÉSI FORMANYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ
[MM2F (http://www.wipo.int/madrid/fr/forms) és MM2E (http://www.wipo.int/madrid/en/forms)]

A dokumentum célja az MM2-es nemzetközi védjegy bejelentési formanyomtatvány kitöltésének egyszerűbbé tétele.
A Madridi Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) hatálya alá tartozó nemzetközi védjegybejelentés
benyújtásához az MM2 formanyomtatvány használata kötelező. A Megállapodásban és a Jegyzőkönyvben részes
szerződő felek listája a Nemzetközi Iroda internetes oldalán, az alábbi linken érhető el:
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf
A formanyomtatványt olvashatóan, írógép vagy számítógép segítségével kell kitölteni (a WIPO Nemzetközi Irodája
nem fogad el kézzel kitöltött formanyomtatványokat), és két példányban kell a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál
(SZTNH) benyújtani egy nemzetközi védjegy bejelentés továbbítására vonatkozó kérelem kíséretében. Az MM2-es
formanyomtatvány letölthető mind az SZTNH mind pedig a WIPO internetes oldaláról. A formanyomtatvány a
bejelentő választása szerint angol (MM2E), vagy francia nyelven (MM2F) tölthető ki.
Az alábbiakban az MM2-es formanyomtatvány angol nyelvű változatának egyes pontjaihoz fűzünk magyarázatot,
amely reméljük, könnyebbé teszi ügyfeleink számára annak kitöltését:
FEJLÉC
A bejelentési formanyomtatvány a következő sorokat tartalmazza az első oldal tetején:

Az első sorban a több bejelentő esetén kitöltött pótlapok számát kell megadni.

Több bejelentő [Several Applicants]: Két vagy több bejelentő együttesen is benyújthat nemzetközi védjegybejelentést,
feltéve, hogy a nemzeti védjegybejelentést/védjegyet is több bejelentő nevében nyújtották be. Ha egynél több
bejelentő van, meg kell adni az egyes bejelentők nevét, címét és állampolgárságát a pótlapok felhasználásával.
Ezenfelül kérjük, hogy több bejelentő esetén a nyomtatvány 3. pontjában szereplő adatokat is tüntessék fel a pótlap
használatával.
A második sorban a nemzetközi bejelentéshez esetlegesen felhasznált pótlap(ok) (continuation sheet(s)) számát lehet
megadni. A pótlap a formanyomtatvány utolsó oldalán található. Használata a következő esetekben válhat szükségessé:
–
–
–
–

több védjegybejelentő/védjegyjogosult esetén (ilyen esetekben a második bejelentő/jogosult
részletes adatait a pótlapon kell megadni);
amennyiben az árujegyzék számára a 10. pontnál nem áll rendelkezésre elegendő hely;
ha a nemzetközi védjegybejelentés több nemzeti védjegyen alapul, a későbbi védjegyek
lajstromszámát és a lajstromozás napját a pótlapon kell feltüntetni;
ha több bejelentés elsőbbségét is igényli, a 6. pontban kért adatokat a pótlapon kell megadni.

A harmadik sorban lehet megjelölni, amennyiben MM17-es formanyomtatvány csatolásra kerül. Az MM17
formanyomtatvány szenioritás igénylése esetén szükséges, abban az esetben, ha a nemzetközi védjegybejelentésben
az Európai Unió megjelölésre került. A szenioritás igénylésére vonatkozó MM17 formanyomtatványt csak az MM2
(vagy MM4) formanyomtatvány mellékleteként lehet továbbítani, amennyiben az EU-t megjelölő nemzetközi
védjegybejelentés alapja egy már lajstromozott nemzeti védjegy.
A következő sorban a bejelentő megadhatja saját hivatkozási számát, amennyiben rendelkezik ilyennel.
Utolsó sor: Az SZTNH hivatkozási száma, ha van ilyen. (A Hivatal tölti ki.)
1. SZÁRMAZÁSI HIVATAL ORSZÁGA [CONTRACTING PARTY WHOSE OFFICE IS THE OFFICE OF ORIGIN]

Az 1. pontnál Magyarországot kell megjelölni: Hungary vagy Hongrie.

2.

BEJELENTŐ [APPLICANT]

(a)

Név [Name]: A bejelentő neve.

Több bejelentő [Several Applicants]: Két vagy több bejelentő együttesen is benyújthat nemzetközi
védjegybejelentést, feltéve, hogy a nemzeti védjegybejelentést/védjegyet is több bejelentő nevében
nyújtották be. Ha egynél több bejelentő van, meg kell adni az egyes bejelentők nevét, címét és
állampolgárságát, szükség esetén pótlap felhasználásával. Ezenfelül kérjük, hogy több bejelentő esetén a
nyomtatvány 3. pontjában szereplő adatokat is tüntessék fel a pótlap használatával.
Ha a nemzetközi védjegybejelentést két vagy több, különböző címmel rendelkező bejelentő együttesen nyújtja
be, és levelezési címet nem tüntettek fel, az értesítéseket a bejelentő által a nemzetközi bejelentésben először

megjelölt címre kell küldeni. Több bejelentő esetén hasznos lehet egyetlen cím megadása a levelezéshez a 2.
pont c) alpontjának megadásával. Az összes levelezést ezután erre a címre küldi a Nemzetközi Iroda.
(b) Cím [Address]: A bejelentő címe.

E-mail cím [E-mail address]:: A bejelentőnek itt kell megadnia az e-mail címét. Ha a bejelentő feltünteti
az e-mail címét is a nemzetközi védjegybejelentésben, akkor a továbbiakban a Nemzetközi Iroda
kizárólag elektronikus úton fog levelezni a bejelentővel. Kötelező kitölteni.
d) Telefonszám [Telephone number]: a bejelentő telefonszáma.
e) A bejelentő állampolgársága vagy a jogi személy típusa Nationality or legal nature and State of
organization]: Csak az egyik pontot kell kitölteni.
(i) Ha a bejelentő természetes személy, itt kell megjelölni azt az országot, amelynek állampolgára
(állampolgárság feltüntetése).
(ii) Ha a bejelentő jogi személy, itt kell megadni, milyen típusú jogi személy és azt, hogy mely
országban található a jogi személy székhelye.
(f) Levelezésnél előnyben részesített nyelv [Preferred language for correspondence]: Ennél a pontnál
jelölheti meg, hogy milyen nyelven kíván kommunikálni a Nemzetközi Irodával, ez független a
bejelentési kérelem nyelvétől. Amennyiben azon a nyelven kíván levelezni, amely nyelven a nemzetközi
védjegybejelentés is benyújtásra került, nem szükséges ezt a pontot kitölteni.

c)

(g)

Levelezési cím [Alternative address and e-mail for correspondence]: Abban az esetben kell kitölteni,
amennyiben a bejelentő a Nemzetközi Iroda részéről küldött levelek kézbesítését a 2(b) pontban
megjelölt postai cím vagy e-mail cím helyett egy másik postai címre (i), vagy e-mail címre (ii) kéri.
Amennyiben nem kíván megjelölni másik levelezési címet vagy e-mail címet, ezt a pontot hagyja üresen.
Amennyiben az ügyben képviselőt bíz meg és valamennyi levelet a képviselő címére kér kézbesíteni,

abban az esetben nem helytálló a képviselő adatait ennél a pontnál megadni. Ha a Nemzetközi Iroda
előtt eljáró képviselőt kíván megbízni, úgy a 4. pontban fel kell tüntetni a megbízott képviselő nevét és
címét
3.

BEJELENTÉSI JOGOSULTSÁG [ENTITLEMENT TO FILE]:

Az SZTNH azokat a nemzetközi védjegybejelentéseket továbbíthatja a WIPO Nemzetközi Irodájához, amelynek
esetében a bejelentő:
– magyar állampolgár, vagy
– lakóhelye belföldön van, vagy
– belföldön valóságos és működő ipari vagy kereskedelmi telephellyel rendelkezik.
(a) Itt a bejelentő köteles – a fentieknek megfelelően – legalább egy adatot megadni az alább felsoroltak közül a
megfelelő kör jelölésével ():
(i) Az (i) pontot akkor kell megjelölni amennyiben a kérelmező magyar állampolgár;
(ii) Az (ii) pont nemzetközi szervezetekre vonatkozik, ez magyar nemzeti védjegy /
védjegybejelentés alapján tett nemzetközi bejelentés esetén nem választható;
(iii)
Az (iii) pont abban az esetben választható amennyiben a kérelmező magyarországi
lakóhellyel/székhellyel rendelkezik;
(iv)
Amennyiben a kérelmező belföldön valóságos és működő ipari vagy kereskedelmi
telephellyel rendelkezik úgy az (iv) pontot kell megjelölnie.

(b) Csak abban az esetben töltendő ki, amennyiben a 2 (b) pontban megadott cím nem Magyarország területén
található:
(i) Amennyiben a kérelmező, a 3(a) pontban a (iii) mezőt jelölte meg, itt a magyarországi
lakóhelyét/székhelyét kell megadnia; vagy
(ii)amennyiben a kérelmező, a 3. (a) (iv) mezőt jelölte meg, annak 3. b) alatt a Magyarországon
található ipari vagy kereskedelmi telephelye címét kell megadnia.
4.

KÉPVISELŐ MEGBÍZÁSA (amennyiben erre sor kerül) [APPOINTMENT OF A REPRESENTATIVE (if any)]:

Amennyiben a Nemzetközi Iroda előtt eljáró képviselőt kíván megbízni (a Nemzetközi Iroda előtt a képviselet nem
kötelező), a 4. pontban fel kell tüntetni a megbízott képviselő nevét és címét. A név [(a)] és cím [(b)] megadásakor a
bejelentő adataira vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. (v.ö. 2. b). Az e-mail cím [(c)] feltüntetése kötelező, a
továbbiakban a Nemzetközi Iroda nem postai úton, hanem elektronikus úton fog levelezni a képviselővel. A
telefonszám [(d)] feltüntetése opcionális, de ajánlott. A megbízott képviselőt a Nemzetközi Iroda bejegyzi a nemzetközi
lajstromba és a továbbiakban kizárólag vele folytat kommunikációt.
Kérjük, hogy olyan képviseleti megbízást csatoljon a nemzetközi védjegybejelentéshez, amely a WIPO előtti
képviseletre is kiterjed.

5. NEMZETI VÉDJEGYBEJELENTÉS VAGY NEMZETI VÉDJEGY [BASIC APPLICATION OR BASIC
REGISTRATION]

A nemzeti védjegybejelentés ügyszáma [Basic application number] – Bejelentési nap [Date of the basic application].
Az első sort abban az esetben kell kitölteni amennyiben a nemzetközi védjegybejelentés alapja egy nemzeti
védjegybejelentés (nem lajstromozott védjegy). Ebben az esetben bal oldalon a nemzeti védjegybejelentés ügyszámát
(pl.: M00099999), jobb oldalon pedig a bejelentés dátumát kell megadni (pl.: 05/06/2008).
A nemzeti védjegy lajstromszáma [Basic registration number] - Lajstromozás dátuma [Date of the basic registration]
A második sort abban az esetben kell kitölteni amennyiben a nemzetközi védjegybejelentés alapja egy már
lajstromozott nemzeti védjegy. Ebben az esetben bal oldalon a nemzeti védjegy lajstromszámát (pl.: 999 999), jobb
oldalon pedig a lajstromozás dátumát kell megadni (pl.: 05/06/2008).
MEGJEGYZÉS: Amennyiben a nemzetközi védjegybejelentés lajstromozott nemzeti védjegyen alapszik, úgy a nemzeti
ügyszámot és a bejelentés napját nem kell feltüntetni, kizárólag a lajstromszámot és a lajstromozás napját. Ellenkező
esetben, mindkét sor egyidejű kitöltése félreértést okozhat. A nemzetközi védjegybejelentés egy vagy több nemzeti
védjegyen is alapulhat. Ebben az esetben valamennyi nemzeti védjegy adatait meg kell adni. Ha nincs elegendő hely,
akkor a legkorábbi lajstromozási nappal rendelkező védjegy adatait kell beírni; a többi védjegy lajstromszámát és a
lajstromozás napját pótlapon (continuation sheet) kell felvezetni.
6.

ELSŐBBSÉG IGÉNYLÉSE [PRIORITY CLAIMED]

A 6. pontban lehetőség van egy korábbi védjegybejelentés elsőbbségének igénylésére, az alapul szolgáló korábbi
bejelentés elismert bejelentési napjától számított 6 hónapon belül.
Az elsőbbség nem összetévesztendő a szenioritással, amely az MM17 formanyomtatványon igényelhető, abban az
esetben, ha a bejelentő az Európai Unióra kéri a védjegyoltalom kiterjesztését.
Ennél a pontnál a következő adatokat kell megadni:
– ha elsőbbséget igényel az első kocka megjelölése () szükséges;
– a hivatal/szervezet neve, ahol a korábbi bejelentést tette;
– a korábbi védjegybejelentés száma;
– a korábbi védjegybejelentés dátuma (pl.: 05/06/2008);
– amennyiben a korábbi védjegybejelentés - amelynek alapján az elsőbbséget igényli - nem vonatkozik a 10.
pontban felsorolt valamennyi árura és/vagy szolgáltatásra, itt a 6. pontban fel kell sorolni azokat az árukat
és/vagy szolgáltatásokat, amelyekre vonatkozóan az elsőbbséget igénylik;
– amennyiben több bejelentés elsőbbségét igényli a 6. pont utolsó kockájának megfelelő jelölésével () és
pótlap (continuation sheet) kitöltésével teheti meg.

7.

A VÉDJEGY [THE MARK]

A 7. pont két egymás mellett elhelyezett dobozt tartalmaz. A megjelölést melyre vonatkozóan a nemzetközi védjegy
oltalmát igénylik, a bal oldali 7.(a) pontban található dobozban kell elhelyezni. Nagyon fontos, hogy a megjelölésnek
meg kell egyeznie az alapul szolgáló nemzeti védjegy bejelentéssel /védjeggyel.
Amennyiben a nemzetközi védjegybejelentés színes ábrás megjelölést tartalmaz, úgy magát a színes ábrát helyezze el
a négyzetbe, ne csak a 8. pontba írja be, hogy milyen szín(eke)t tartalmaz a megjelölés. Emellett kérjük, hogy a
megjelölést ne ragasztott formában – cellux segítségével -, hanem számítógépen másolja be a dokumentumba a
megjelölést.
A jobb oldali dobozt, azaz a 7.(b) pontot az SZTNH-n keresztül benyújtott nemzetközi védjegybejelentéseknél szabadon
kell hagyni a kitöltés során, tekintettel arra, hogy amennyiben egy színes megjelölésre igényelnek oltalmat, a
megjelölés a nemzeti védjegylajstromban is színesen fog megjelenni.
Szóvédjegy esetében is a nemzeti lajstromban szereplő megjelöléssel megegyező formában kell megadni a megjelölést,
és mindemellett be kell jelölni a 7 (c) pontot is. Amennyiben egy színre vagy színek kombinációjára (színvédjegy)
kívánnak oltalmat igényelni, a 7 (d) pontot kell bejelölni.

A 7. pontban található dobozok nagysága 8cm x 8cm, ez a méret megegyezik a WIPO Nemzetközi Irodájának hivatalos
lapjában (Gazette) megjelenő publikációs mérettel, így a megjelölés nem lehet nagyobb a 8cm x 8cm-es méretnél.
MEGJEGYZÉS: A WIPO Nemzetközi Irodája térbeli védjegyek esetén nem fogad el számítógép által generált képeket,
vagy animációs design-t. Továbbá a Nemzetközi Irodához nem lehet hang-és videofájlokat benyújtani (pl. hang
megjelölés, mozgás megjelölés, hologram). Amennyiben a nemzeti védjegybejelentésben/védjegyben egy multimédia
megjelölés kerül benyújtásra, arra alapítva nem lehet igényelni a nemzetközi védjegy oltalmát.
8. SZÍNEK MEGADÁSA [COLOR(S) CLAIMED]

Ezt a pontot nem kötelező kitölteni, de egyes tagországok (pl. USA) megjelölése esetén tanácsolt, ezáltal elkerülhetik az
ideiglenes elutasítások kockázatát.
(a) Az 8. (a) pontban feltüntetett kockát színeket tartalmazó bejelentések esetében kell megjelölni (). Ugyanezen
pont második sorában fel kell sorolni a megjelölésben szereplő színeket is (pl.: vert, rouge, blanc, bleu, bleu
clair, bleu foncé, noir; illetve green, red, white, blue, light blue, dark blue, black).
Fontos megjegyezni, hogy csak abban az esetben van lehetőség színes megjelölésre nemzetközi
védjegybejelentést tenni, amennyiben a bejelentés alapjául szolgáló nemzeti védjegybejelentés/ védjegy is
színes.
A színt vagy színösszetételt szavakkal kell leírni, a nemzetközileg elismert színskálakód (Pantone kód)
megadása nem feltétlenül szükséges, de hasznos lehet.
(b) A 8.(b) pontban lehetőség van a színek megjelölésen belüli eloszlásának megadására.

9. EGYÉB ADATOK [MISCELLANEOUS INDICATIONS]

(a) Fonetikus átírás (Transzliteráció): Ha a megjelölés a latin ábécé betűitől eltérő (pl. cirill, kínai, arab)
betűket, illetve arab vagy római számoktól eltérő számokat tartalmaz, kötelező az idegen betűk/számok
fonetikus átírása.
(b) Fordítás: Ha a megjelölés jelentéssel rendelkező magyar (vagy más idegen nyelvű) szót/szöveget
tartalmaz, itt adható meg annak fordítása. (A feltüntetett három nyelv – angol, francia, spanyol – közül csak
az egyikre kell lefordítani). A c) pontot nem kell bejelölni, amennyiben ezt a pontot kitöltötte.

(c) Jelentéssel nem rendelkező szavak: Ha a megjelölésben szereplő szavaknak nincs jelentése (pl.
fantáziaszó), az itt található kocka jelölhető (). Ne jelölje be ezt a kockát, ha a b) pontban feltüntette a
fordítást.
(d) Speciális védjegytípusok: Ha a megjelölés térbeli védjegy, hangvédjegy, együttes vagy tanúsító védjegy,
azt a megfelelő kockában jelölni kell ().

(e) A megjelölés leírása: Itt adható meg az ábrás megjelölés kialakításának egyszerű, rövid leírása, továbbá itt
lehet jelezni, ha a megjelölés valamilyen speciális kategóriába tartozik a 9(d) pontban felsoroltakon kívül (pl.
hologram, mozgó védjegy).
Egyes megjelölt Szerződő Felek előírhatják ennek a pontnak a kitöltését. Fontos, hogy USA megjelölése
esetén minden esetben adjon egy rövid leírást az ábrás megjelölésről.
Az SZTNH tekintetében az (ii) pontban kell feltüntetni a leírást.
(i)

Itt adható meg az ábrás megjelölés leírása, abban az esetben, ha Származási Hivatal előírja
nemzetközi védjegybejelentés alapjául szolgáló ábrás nemzeti védjegybejelentés/védjegy leírását.

(ii)

Itt adható meg az ábrás megjelölés leírása, abban az esetben, ha a Származási Hivatal nem írja elő
a nemzetközi védjegybejelentés alapjául szolgáló ábrás nemzeti védjegybejelentés/védjegy
leírását.

(f) A megjelölés részét képező szóelemek: Ezt a pontot az esetleges félreértelmezések elkerülése miatt
célszerű kitölteni, ha a megjelölést alkotó betű(k) vagy szöveges rész nem egyértelmű (pl. különleges
írásmódú vagy nehezen olvasható betűtípus).
(g) Ún. disclaimer: Amennyiben a megjelölés bizonyos részére/részeire vonatkozóan a bejelentő nem
igényli az oltalmat (ún. "disclaimer"), ennél a pontnál kell feltüntetni.

10. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK [GOODS AND SERVICES]

Az árujegyzék feltüntetésekor az osztály(ok) számát csak egyszer, az adott osztály első sorában kell feltüntetni.
Az árujegyzéket alkotó árukat, szolgáltatásokat az adott osztályban folyamatosan írva, az egyes
megnevezéseket egymástól vesszővel, pontosvesszővel kell elválasztani, hogy az egymást követő
megnevezések világosan elkülönüljenek egymástól. A Nemzetközi Iroda „Courier New”, vagy a „Times New
Roman” 12 betűméretű betűtípusok használatát kéri az áruk és szolgáltatások felsorolásához.
Az eltérő osztályok áruit és szolgáltatásait külön sorba, míg az egy adott osztályhoz tartozó árukat és
szolgáltatásokat egy sorban kell megadni.
(a) Az áruk és szolgáltatások besorolását a kérelem nyelvén – azaz franciául vagy angolul – a Nizzai
Osztályozásnak megfelelően kell besorolni.

A 10. pont kitöltése során segítséget nyújthat (mind az egyes áruk és/vagy szolgáltatások megfelelő osztályba
sorolása, mind pedig az áruk és/vagy szolgáltatások fordítása során) a Goods & Services Manager, a
Nemzetközi Iroda online osztályozási segédeszköze.
Fontos, hogy a nemzetközi védjegybejelentés árujegyzéke nem lehet tágabb, mint az annak alapjául szolgáló
nemzeti védjegybejelentés vagy nemzeti védjegy árujegyzéke.
Fontos kiemelni, hogy a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és az ahhoz
fűzött Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 9. szabálya nem teszi lehetővé, hogy
amennyiben a bejelentő az adott Nizzai Megállapodás szerinti osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi árura, illetve szolgáltatásra kíván oltalmat szerezni, a fejezetcímben szereplő valamennyi
általános kifejezést használja bejelentésében, és nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a védjegyoltalmat az
adott osztály betűrendes jegyzékében szereplő valamennyi árura, illetve szolgáltatásra kéri. A Nemzetközi
Iroda nem veszi figyelembe a nemzetközi bejelentésekben szereplő ilyen nyilatkozatokat.
Azok a védjegybejelentők, akik azt szeretnék, hogy a védjegyük oltalma az adott osztály betűrend szerinti
jegyzékében
szereplő
valamennyi
árura,
illetve
szolgáltatásra
kiterjedjen,
nemzetközi
védjegybejelentésükben valamennyi, az osztályban szereplő árut vagy szolgáltatást fel kell sorolniuk (A Nizzai
Osztályozás betűrendes jegyzékének, a nemzetközi védjegybejelentés alapjául szolgáló nemzeti
védjegybejelentés bejelentési napján hatályos változatát kell használni).

(b) Amennyiben a bejelentő a 11. pontban megjelölt szerződő fél / szerződő felek vonatkozásában az
árujegyzéket korlátozni kívánja, azt a (b) pont kitöltésével teheti meg.
Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő hely az áruk és/vagy szolgáltatások felsorolására, akkor
pótlapo(ka)t kell használni, és a 10. (b) pont alatt található kockát jelölni kell ().

11. MEGJELÖLT SZERZŐDŐ FELEK [DESIGNATIONS]

Ennél a pontnál meg kell jelölni a Madridi Jegyzőkönyvben részes szerződő feleket, amelyek területére az
oltalom kiterjesztését kérik.
a.

Amennyiben az Európai Unió kerül megjelölésre, a nemzetközi védjegybejelentés nyelvén kívül egy
második munkanyelvet is meg kell adni az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUSZTH) előtt a
11. pont a) lábjegyzetében. A második nyelvet az EUSZTH öt munkanyelvének (angol, francia, spanyol,
olasz, német) valamelyike közül kell kiválasztani. A második munkanyelven történő kommunikáció
kizárólag a nemzetközi védjegybejelentéssel szemben benyújtott észrevétel, felszólalás vagy törlési
eljárás során történik.

b.

Brunei Darussalam, Guernsey, India, Írország, Lesotho, Malawi, Malaysia, Mozambik, Új-Zéland,
Pakisztán, Szingapúr, Trinidad és Tobago, vagy az Egyesült Királyság megjelölése esetén a
formanyomtatvány kitöltésével egyúttal a bejelentő nyilatkozatot tesz arról, hogy a bejelentett
védjegyet ténylegesen használni fogja az adott országban az árujegyzékben feltüntetett
áruk/szolgáltatások vonatkozásában. Ezt a nyilatkozatot nem kell az MM2 formanyomtatványhoz
csatolni.

d.

Ha a bejelentő az Amerikai Egyesült Államokat jelöli meg, abban az esetben egyidejűleg az MM18
nyomtatványt (a védjegy tényleges használatára vonatkozóan) is csatolni kell az MM2 számú
formanyomtatványhoz. A nyilatkozatot angol nyelven kell benyújtani függetlenül attól, hogy a
nemzetközi védjegy bejelentési kérelmet milyen nyelven nyújtották be.

e.

Brazília, Kuba és Japán a nemzetközi védjegybejelentések tekintetében egyedi díjakat számolnak fel,
amelyek két részletben is megfizethetők. Az első részletet a bejelentés megtételekor, a második
részletet a védjegyoltalom elismerésekor kell megfizetni.

12. A KÉRELMEZŐ ÉS/VAGY KÉPVISELŐJE ALÁÍRÁSA [SIGNATURE BY THE APPLICANT AND/OR HIS
REPRESENTATIVE]

A formanyomtatványt a bejelentőnek és/vagy képviselőjének kell aláírnia.

13. A NEMZETKÖZI BEJELENTÉS SZÁRMAZÁSI HIVATAL ÁLTAL TÖRTÉNŐ ALÁÍRÁSA ÉS HITELESÍTÉSE
[CERTIFICATION AND SIGNATURE OF THE INTERNATIONAL APPLICATION BY THE OFFICE OF ORIGIN]

A 13. pont kitöltése az SZTNH feladata.

DÍJ KALKULÁCIÓS LAP [FEE CALCULATION SHEET]
A díjkalkulációs lap az MM2-es formanyomtatvány 12. oldalán található.
A díjak kiszámításakor hasznos lehet a Nemzetközi Iroda honlapján található díj kalkulátor.

(a) Ezt a pontot azoknak kell kitölteni, akik előlegszámlával rendelkeznek a Nemzetközi Irodánál, és ebben
az esetben a (b) pont kitöltése már nem szükséges.

(b) Nemzetközi díj összegének megadásakor a következő adatokat kell megadni:
alapdíj;
pótdíj;
díjkiegészítés.

(c) Ennél a pontnál a fizetés módját kell a megfelelő kocka jelölésével (), és a fizetés dátumával megadni.
Ajánlott a középső kockát bejelölni, és a WIPO bakszámlájára utalni a díjat. Mellette azonosítóként a
nemzeti védjegybejelentés ügyszámát/védjegy lajstromszámát és a megjelölést/védjegyet célszerű
megadni, és azt kérjük, hogy a banki átutaláskor is tüntesse fel. A befizetés dátumát nem szükséges
megadni, mivel ez még nem ismert a formanyomtatvány kitöltésekor. A tényleges befizető nevét célszerű
az első kipontozott sorba beírni.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az SZTNH nem továbbítja a nemzetközi védjegybejelentés díját a
Nemzetközi Irodához, azt közvetlenül a Nemzetközi Irodához kell megfizetni.

