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Védjegy lajstromozása

HATÁROZAT

A védjegy jogosultja:
Barát Hella, Budapest
A védjegy:

ÖRÖKBE FOGADOK EGY OVIT!

A bejelentés napja:

(Ábrás)

2019. november 8.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a védjegybejelentés tárgyát képező
megjelölést védjegyként lajstromozza, és a lajstromozást meghirdeti a Szabadalmi Közlöny és
Védjegyértesítőben.

E döntés megváltoztatását - a kézbesítéstől számított 30 napon belül - a Fővárosi Törvényszéktől
lehet kérni. A bíróság előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező. A kérelem a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalánál nyújtható be, és azon 10500 Ft illetéket kell bélyegben leróni.
Elektronikus ügyintézés esetén az illetéket a kérelem Hivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg
átutalással kell megfizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01012891 jelzőszámú
"SZTNH jogorvoslati illeték központi beszedési számla" elnevezésű számlára. A közleményrovatban
fel kell tüntetni az eljáró bíróság kódját (Fővárosi Törvényszék kódja: 0100) és az eljárási illeték
megfizetésére kötelezett fél nevét, továbbá a Hivatal előtti ügy ügyszámát és azon határozat vagy
intézkedés alszámát, amely okán az illetékfizetési kötelezettség keletkezett.
A bírósági eljárási illeték átutalással történő megfizetésének tényét a Hivatal ellenőrzi, így a
zökkenőmentes ügyintézést elősegíti, ha az illeték átutalásáról szóló bizonylatot - az elektronikus
úton benyújtott megváltoztatási kérelemhez mellékletként csatolva - megküldik a Hivatal részére.
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A védjegybejelentés megfelel a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI.
törvény (a továbbiakban: Vt.) által előírt követelményeknek.
A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 85/A. §-a szerint a
bíróság előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező, ideértve a jogorvoslati eljárásokat is. A
megváltoztatási kérelem ezért csak jogi képviselő közreműködésével terjeszthető elő, amelynek
hiányában a Fővárosi Törvényszék a megváltoztatási kérelmet - hiánypótlási felhívás nélkül visszautasítja.
A megváltoztatási kérelmet papíron vagy elektronikus úton lehet benyújtani a Hivatalhoz.
Elektronikus ügyintézés esetén a megváltoztatási kérelmet a Hivatal honlapján üzemeltetett
elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül, a Hivatal által erre rendszeresített űrlap használatával
kell előterjeszteni.

Budapest, 2020. június 15.
(Tértivevénnyel)
Melléklet: - okirat
- lajstromkivonat

dr. Pósa Dorottya
osztályvezető
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SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA

VÉDJEGYOKIRAT
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
az M 19 03422 ügyszámú védjegybejelentés tárgyát képező megjelölést

231 640
számon lajstromozta.
A védjegybejelentés napja és az oltalmi idő kezdete:

2019. november 8.

A védjegy jogosultja:
Barát Hella, Budapest

Budapest, 2020. június 15.

A védjegy lajstromszáma:

SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA

231 640
Ügyszám:
Osztály:

M 19 03422
36.

VÉDJEGYLAJSTROM

A bejelentés napja:

2019. november 8.

A védjegy lajstromozásáról szóló határozat kelte:

2020. június 15.

A védjegy:

/Ábrás/

A védjegyjogosult cégneve (neve), címe:
Barát Hella, 1136 Budapest
Hegedűs GY. u. 40. fsz 1
A képviselő neve, címe:
A fizetett díj összege:

60000-.Ft

Árujegyzék (termékek és szolgáltatások jegyzéke):
36. osztály
Jótékonysági célú gyűjtések szervezése hátrányos helyzetű gyermekek számára.
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