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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ
MADRIDI MEGÁLLAPODÁSHOZ
KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV

Változás az egyedi díj összegében: San Marino

1. Összhangban a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó

Közös Végrehajtási Szabályzat 35. szabálya (2) bekezdésének (d) pontjával a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO)

főigazgatója a következő egyedi díjakat állapította meg svájci frankban, amelyek akkor fizetendőek, ha megjelölték San Marinót egy

nemzetközi bejelentésben, a nemzetközi lajstromozást követő megjelölésben, illetve egy olyan nemzetközi lajstromozás megújítása

tekintetében, amelyben San Marinót megjelölték:

Megnevezés
Összeg

(svájci frankban)
Bejelentés vagy
utólagos megjelölés

- három áru- vagy szolgáltatási osztályra
- minden további osztályra

Ha a védjegy együttes védjegy:

- három áru- vagy szolgáltatási osztályra
- minden további osztályra

155
41

279
72

Megújítás - három áru- vagy szolgáltatási osztályra
- minden további osztályra

Ha a védjegy együttes védjegy:

- három áru- vagy szolgáltatási osztályra
- minden további osztályra

155
41

279
72

2. A változás 2015. augusztus 16-án lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek

a) ha San Marinót megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz ezen a napon vagy azt

követően beérkezett, illetve a 11. szabály (1) bekezdésének (c) pontja szerint ezen a napon vagy azt követően beérkezettnek

kell tekinteni; vagy

b) ha San Marino a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő Felének hivatalához ezen a napon vagy

azt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO Nemzetközi Irodájánál ezen a napon vagy azt követően

nyújtottak be; vagy

c) ha San Marinót olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt követően újítottak meg.
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Változás az egyedi díj összegében: Mexikó

1. Összhangban a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó

Közös Végrehajtási Szabályzat 35. szabálya (2) bekezdésének (d) pontjával a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO)

főigazgatója a következő egyedi díjakat állapította meg svájci frankban, amelyek akkor fizetendőek, ha megjelölték Mexikót egy

nemzetközi bejelentésben, a nemzetközi lajstromozást követő megjelölésben, illetve egy olyan nemzetközi lajstromozás megújítása

tekintetében, amelyben Mexikót megjelölték:

Megnevezés
Összeg

(svájci frankban)
Bejelentés vagy
utólagos megjelölés

- mindegyik áru- vagy szolgáltatási
osztályra

160

Megújítás - mindegyik áru- vagy szolgáltatási
osztályra

169

2. A változás 2015. szeptember 13-án lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek

a) ha Mexikót megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz ezen a napon vagy azt követően

beérkezett, illetve a 11. szabály (1) bekezdésének (c) pontja szerint ezen a napon vagy azt követően beérkezettnek kell

tekinteni; vagy

b) ha Mexikó a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő Felének hivatalához ezen a napon vagy azt

követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO Nemzetközi Irodájánál ezen a napon vagy azt követően nyújtottak

be; vagy

c) ha Mexikót olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt követően újítottak meg.

Változás az egyedi díj összegében: Tadzsikisztán

1. Összhangban a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó

Közös Végrehajtási Szabályzat 35. szabálya (2) bekezdésének (d) pontjával a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO)

főigazgatója a következő egyedi díjakat állapította meg svájci frankban, amelyek akkor fizetendőek, ha megjelölték Tadzsikisztánt

egy nemzetközi bejelentésben, a nemzetközi lajstromozást követő megjelölésben, illetve egy olyan nemzetközi lajstromozás

megújítása tekintetében, amelyben Tadzsikisztánt megjelölték:

Megnevezés
Összeg

(svájci frankban)
Bejelentés vagy
utólagos megjelölés

- egy áru- vagy szolgáltatási osztályra
- minden további osztályra

313
12

Megújítás - egy áru- vagy szolgáltatási osztályra
- minden további osztályra

313
12

2. A változás 2015. szeptember 13-án lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek

a) ha Tadzsikisztánt megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz ezen a napon vagy azt

követően beérkezett, illetve a 11. szabály (1) bekezdésének (c) pontja szerint ezen a napon vagy azt követően beérkezettnek

kell tekinteni; vagy



Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 18. szám, 2015.09.28.

NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

86

b) ha Tadzsikisztán a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő Felének hivatalához ezen a napon

vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO Nemzetközi Irodájánál ezen a napon vagy azt követően

nyújtottak be; vagy

c) ha Tadzsikisztánt olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt követően újítottak meg.

Változás az egyedi díj összegében: Tunézia

1. Összhangban a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó

Közös Végrehajtási Szabályzat 35. szabálya (2) bekezdésének (d) pontjával a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO)

főigazgatója a következő egyedi díjakat állapította meg svájci frankban, amelyek akkor fizetendőek, ha megjelölték Tunéziát egy

nemzetközi bejelentésben, a nemzetközi lajstromozást követő megjelölésben, illetve egy olyan nemzetközi lajstromozás megújítása

tekintetében, amelyben Tunéziát megjelölték:

Megnevezés
Összeg

(svájci frankban)
Bejelentés vagy
utólagos megjelölés

- egy áru- vagy szolgáltatási osztályra
- minden további osztályra

131
17

Megújítás - egy áru- vagy szolgáltatási osztályra
- minden további osztályra

187
40

2. A változás 2015. szeptember 13-án lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek

a) ha Tunéziát megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz ezen a napon vagy azt követően

beérkezett, illetve a 11. szabály (1) bekezdésének (c) pontja szerint ezen a napon vagy azt követően beérkezettnek kell

tekinteni; vagy

b) ha Tunézia a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő Felének hivatalához ezen a napon vagy azt

követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO Nemzetközi Irodájánál ezen a napon vagy azt követően nyújtottak

be; vagy

c) ha Tunéziát olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt követően újítottak meg.

Változás az egyedi díj összegében: Türkmenisztán

1. Összhangban a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó

Közös Végrehajtási Szabályzat 35. szabálya (2) bekezdésének (d) pontjával a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO)

főigazgatója a következő egyedi díjakat állapította meg svájci frankban, amelyek akkor fizetendőek, ha megjelölték Türkmenisztánt

egy nemzetközi bejelentésben, a nemzetközi lajstromozást követő megjelölésben, illetve egy olyan nemzetközi lajstromozás

megújítása tekintetében, amelyben Türkmenisztánt megjelölték:

Megnevezés
Összeg

(svájci frankban)
Bejelentés vagy
utólagos megjelölés

- egy áru- vagy szolgáltatási osztályra
- minden további osztályra

151
76

Megújítás - függetlenül az osztályok számától 380
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2. A változás 2015. szeptember 13-án lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek

a) ha Türkmenisztánt megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz ezen a napon vagy azt
követően beérkezett, illetve a 11. szabály (1) bekezdésének (c) pontja szerint ezen a napon vagy azt követően beérkezettnek
kell tekinteni; vagy

b) ha Türkmenisztán a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő Felének hivatalához ezen a napon
vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO Nemzetközi Irodájánál ezen a napon vagy azt követően
nyújtottak be; vagy

c) ha Türkmenisztánt olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt követően újítottak meg.

Változás az egyedi díj összegében: Törökország

1. Összhangban a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó

Közös Végrehajtási Szabályzat 35. szabálya (2) bekezdésének (d) pontjával, a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO)

főigazgatója a következő egyedi díjakat állapította meg svájci frankban, amelyek akkor fizetendőek, ha megjelölték Törökországot

egy nemzetközi bejelentésben, a nemzetközi lajstromozást követő megjelölésben, illetve egy olyan nemzetközi lajstromozás

megújítása tekintetében, amelyben Törökországot megjelölték:

Megnevezés
Összeg

(svájci frankban)
Bejelentés vagy
utólagos megjelölés

- egy áru- vagy szolgáltatási osztályra
- minden további osztályra

178
35

Megújítás - függetlenül az osztályok számától 174

2. A változás 2015. október 3-án lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek

a) ha Törökországot megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz ezen a napon vagy azt

követően beérkezett, illetve a 11. szabály (1) bekezdésének (c) pontja szerint ezen a napon vagy azt követően beérkezettnek

kell tekinteni; vagy

b) ha Törökország a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő Felének hivatalához ezen a napon

vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO Nemzetközi Irodájánál ezen a napon vagy azt követően

nyújtottak be; vagy

c) ha Törökországot olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt követően újítottak meg.

Az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény (UPOV)

Montenegró csatlakozása az 1991. évi genfi szöveghez

Montenegró 2015. augusztus 24-én letétbe helyezte csatlakozási okiratát az új növényfajták oltalmára 1961. december 2-án létesült,

Genfben, 1972. november 10-én, 1978. október 23-án és 1991. március 19-én felülvizsgált Nemzetközi Egyezmény vonatkozásában.

Az említett, 1991-ben felülvizsgált Nemzetközi Egyezmény Montenegró tekintetében 2015. szeptember 24-én lép hatályba.
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AZ AUDIOVIZUÁLIS ELŐADÁSOKRÓL SZÓLÓ PEKINGI SZERZŐDÉS

Megerősítés a Chilei Köztársaság részéről

A Chilei Köztársaság Kormánya 2015. június 22-én letétbe helyezte megerősítő okmányát a Pekingben 2012. június 24-én aláírt, az

audiovizuális előadásokról szóló Pekingi Szerződés vonatkozásában.

A fenti Szerződés hatálybalépéséről a WIPO akkor küld értesítést, amikor a megerősítések, illetve a csatlakozások a Szerződés 26.

cikkével összhangban elérik a megfelelő számot.

Megerősítés a Moldovai Köztársaság részéről

A Moldovai Köztársaság Kormánya 2015. szeptember 4-én letétbe helyezte megerősítő okmányát a Pekingben 2012. június 24-én

aláírt, az audiovizuális előadásokról szóló Pekingi Szerződés vonatkozásában.

A fenti Szerződés hatálybalépéséről a WIPO akkor küld értesítést, amikor a megerősítések, illetve a csatlakozások a Szerződés 26.

cikkével összhangban elérik a megfelelő számot.


		2015-09-24T12:57:34+0200
	Szabó Richárd István




