
A postai úton történő kapcsolattartás felfüggesztése a Szellemi Tulajdon 
Világszervezetének Nemzetközi Irodájával 

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ezúton tájékoztatja ügyfeleit arról, hogy Svájc 
és számos ország között a postai szolgáltatások felfüggesztésre kerültek, valamint a 
közegészségügyi hatóságok iránymutatásai alapján a WIPO Nemzetközi Irodája (a 
továbbiakban: WIPO) további közlemény kiadásáig nem küld, illetve nem fogad postai úton 
küldeményeket.  

E-mail cím megadása a WIPO részére  

A jelenlegi körülményekre való tekintettel a WIPO arra kéri a bejelentőket, jogosultakat, 
illetve a képviselőket, hogy akik eddig még nem adták meg e-mail elérhetőségüket, úgy azt 
amilyen gyorsan tudják, tegyék meg, hogy a nemzetközi védjegybejelentésekkel 
kapcsolatban érkező e-maileket fogadni tudják. A bejelentők mind a nemzetközi bejelentések 
benyújtására szolgáló formanyomtatványon (MM2 nyomtatvány), mind a „Contact Madrid” 
oldalán keresztül is megadhatják e-mail címüket.  

A WIPO-nak címzett küldemények  

A továbbiakban a bejelentők, jogosultak és a képviselők a nemzetközi 
védjegybejelentések vonatkozásában kizárólag elektronikus úton továbbíthatnak leveleket a 
WIPO-nak. A bejelentők a kérelmeket a Madrid Portfolio Manager (MPM) feltöltési 
funkciójának alkalmazásával, vagy a Contact Madrid oldalon nyújthatják be a Nemzetközi 
Irodához. Szintén javasolt a WIPO következő online szolgáltatásainak igénybevétele is, úgy, 
mint e-Payment (elektronikus fizetés), e-Renewal (megújítás elektronikus úton) és e-
Subsequent designation (utólagos területkiterjesztés elektronikus úton).  

A bejelentőknek, jogosultaknak, valamint a képviselőknek címzett küldemények 

A WIPO a jövőben a nemzetközi védjegybejelentésekkel kapcsolatban azoknak a 
bejelentőknek, jogosultaknak és képviselőknek küld értesítéseket, akik korábban már 
rendelkezésre bocsátották e-mail elérhetőségüket. Azokban az esetekben, ahol az elektronikus 
kapcsolattartás e-mail hiányában cím hiányában nem lehetséges, a WIPO az alábbiak szerint 
jár el: 

- a bejegyzésekre vonatkozó értesítéseket1 elektronikus úton küldi meg, amint a 
bejelentő, a jogosult vagy a képviselő a WIPO számára továbbítja az e-mail 
elérhetőséget, illetve 

- ha a nemzetközi bejelentés vagy bejegyzésre irányuló kérelem nem felel meg a Közös 
Végrehajtási Szabályzatban előírt feltételeknek, úgy a WIPO hiánypótlási felhívást 

                                                            
1 A Nemzetközi Iroda előtti képviselettel kapcsolatos értesítés [Közös Végrehajtási Szabályzat (KVSZ) 3(4)(b) and 6 (d) pont) ; ideiglenes 
elutasítás feljegyzése (KVSZ 17(4) bekezdés); a védjegy ideiglenes állapotáról szóló feljegyzés (KVSZ 18bis(2) bekezdés); a védjegy végleges 
állapotáról szóló feljegyzés (KVSZ 18ter); érvénytelenítésről szóló értesítés (KVSZ 19(2) bekezdés); a jogosult rendelkezési jogának 
korlátozásáról szóló értesítés (KVSZ 20(3) bekezdés); használati engedély feljegyzése (KVSZ 20bis(3) bekezdés), a nemzeti vagy regionális 
lajstromozás helyébe lépő nemzetközi lajstromozásról szóló értesítés (KVSZ 21(2) bekezdés); a nemzetközi lajstromozás törléséről szóló 
értesítés (KVSZ 22(2) bekezdés); alaplajstromozások megosztásáról vagy összevonásáról szóló értesítés (KVSZ 23(2) bekezdés); utólagos 
területkiterjesztés (KVSZ 24(8) bekezdés); korlátozás, lemondás, vagy a nemzetközi védjegy törlésével kapcsolatos feljegyzés (KVSZ 27(1) 
bekezdés); a jogosult változásának hatálytalanságáról szóló nyilatkozat feljegyzése (KVSZ 27(4)(d) and (e) pont); a korlátozás 
hatálytalanságáról szóló nyilatkozat feljegyzése (KVSZ 27(5)(d) and (e) pont); megosztásról szóló értesítés (KVSZ 27bis(4) 
bekezdés); összevonásról szóló értesítés (KVSZ 27ter); javítás a nemzetközi lajstromban (KVSZ 28(2) bekezdés). 

https://www.wipo.int/madrid/payment/
https://ipportal.wipo.int/
https://www3.wipo.int/osd/
https://www3.wipo.int/osd/


bocsát ki, amelyet csak abban az esetben küld meg a bejelentő, jogosult vagy a képviselő 
számára, amennyiben az e-mail cím már rendelkezésére áll. Ennek eredményeként 
mindaddig, amíg a WIPO nem küld hiánypótlást, és így nem tűz ki határidőt a hiányok 
pótlására, addig a nemzetközi lajstromozás vagy a változás feljegyzésére irányuló 
bejegyzés is elhalasztásra kerül.   

A megjelölt országok hivatalaitól származó értesítésekre – például az ideiglenes 
elutasításról szóló értesítésekre – vonatkozó minden releváns információ nyilvánosan 
elérhető a Madrid Monitor oldalán.  A WIPO azt javasolja a jogosultaknak és a 
képviselőknek, hogy amennyiben még nem továbbították a WIPO felé az e-mail címüket, úgy 
védjegyeik fennálló oltalmi státuszának nyomon követéséhez rendszeresen keressék fel a 
Madrid Monitor oldalt. A jogosultak ezen az oldalon azt is beállíthatják, hogy automatikus 
elektronikus figyelmeztetést kapjanak, amennyiben a nemzetközi bejelentéseikkel 
kapcsolatban új bejegyzés történik. Ez lehetővé teszi, hogy az oldal folyamatos figyelemmel 
kísérése mellett a megjelölt ország Hivatala által megküldött intézkedések kapcsán akár 
azonnali nyilatkozatot tegyenek.  

A Madridi Rendszer online szolgáltatásai 

Az üzleti élet folyamatosságának biztosítása érdekében a bejelentők, jogosultak és 
képviselők számára javasolt a Madrid System e-Services vagy a Contact Madrid oldalak 
használata a nemzetközi ügyek online lebonyolításához – ahol ez lehetséges. Ezen belül a 
következő oldalak látogatása javasolt: 

- Madrid Portfolio Manager 
- Madrid Monitor 
- Madrid Member Profiles Database 
- E-Notifications – a nemzetközi bejelentéseket vagy lajstromozásokat érintő e-mailek 

másolatának (PDF) fogadásához (pl. ideiglenes elutasítások, hiánypótlási felhívások 
stb.)  
 

https://ipportal.wipo.int/
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/
https://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=53a636ba2f&e=bc141ff31f

