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1081 Budapest
II. János Pál pápa tér 7.
Védjegy-bejelentési kérelem
 A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.
 1. Kérem az alábbi megjelölés védjegykénti lajstromozását az 1997. évi XI. törvény (Vt.) alapján *
 (Kérjük, csak egyet válasszon.)
 2. Kérem a megjelölést * (Kérjük, csak egyet válasszon.)
 3. A megjelölés *
(Ábra mérete: legalább 5x6 cm, 
legfeljebb 10x12 cm.)
4. A megjelölés típusa * (Kérjük, csak egyet válasszon.)
5. Árujegyzék * (Kérjük a Nizzai Osztályozás szerint számmal és szövegesen is megadni.)
Szám (1-45.)
Szövegesen
Kérjük, hogy nyilatkozzon, amennyiben az árujegyzéket valamely áruosztályban a Nizzai Osztályozás fejezetcímében szereplő valamennyi általános kifejezés használatával határozta meg. A nyilatkozat egyazon áruosztály tekintetében vagylagos, azaz érvényesen csak az egyik kijelentés választható ki.
A védjegyoltalmat a Nizzai Osztályozás betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru/szolgáltatás tekintetében kérem a következő osztály(ok)ban:
A védjegyoltalmat a Nizzai Osztályozás betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru/szolgáltatás tekintetében és a fejezetcímen kívül felsorolt – az osztály betűrendes jegyzékében nem szereplő - árukra/szolgáltatásokra kérem a következő osztály(ok)ban:
A védjegyoltalmat kizárólag a tételes felsorolásban szereplő áruk/szolgáltatások vonatkozásában kérem a következő osztály(ok)ban:
6. Bejelentő * (Kettőnél több bejelentő esetén kérjük az adatokat pótlapon megadni):
7. Képviselő (Kérjük, akkor töltse ki, ha a bejelentő nem személyesen jár el.)
Képviselet fajtája:
8. A kérelemhez mellékelt iratok:
9. Igényelt elsőbbségek:
Nap
Országkód
Szám
Nap
Ügyszám
Nap
Országkód
Megnevezés
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