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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ

MADRIDI MEGÁLLAPODÁSHOZ

KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV

Változás az egyedi díj összegében: Tadzsikisztán

1. Tadzsikisztán Kormánya a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához eljuttatott

nyilatkozatában módosítja a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikkének (7) bekezdése szerint Tadzsikisztán

tekintetében fizetendő egyedi díj összegét.

2. Összhangban a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi

Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 35. szabálya (2) bekezdésének (b) pontjával a

WIPO főigazgatója, a tadzsikisztáni hivatallal történt egyeztetést követően, a következő új egyedi díjakat

állapította meg svájci frankban:

Megnevezés Összeg
(svájci frankban)

Bejelentés vagy
utólagos megjelölés

- egy áru- vagy szolgáltatási osztályra
- minden további osztályra

428
33

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

428
33

2. A változás 2015. október 30-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 amelyet a 11. szabály (1) bekezdésének (c) pontja

szerint ezen a napon vagy azt követően beérkezettnek kell tekinteni; vagy

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.
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A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi Jegyzőkönyvhöz

kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 7. szabályának (2) bekezdése alapján közölt értesítés:

a védjegy használatára irányuló szándékra vonatkozó nyilatkozat Mozambik megjelölésekor

1. A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi Jegyzőkönyvhöz

kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 7. szabályának (2) bekezdése alapján Mozambik Kormánya

értesítette a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (World Intellectual Property Organization, WIPO)

főigazgatóját, hogy a védjegy használatára irányuló szándékra vonatkozó nyilatkozatot kér, amennyiben

Mozambikot a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó

Jegyzőkönyv szerint megjelölték.

2. A hivatalos MM2 nyomtatvány 11. pontjának 2. lábjegyzete és a hivatalos MM4 nyomtatvány 4. pontja

módosításra kerül annak jelzésére, hogy – Mozambik megjelölésével – a bejelentő vagy a jogosult kijelenti,

hogy szándékában áll a védjegyet használni vagy hozzájárulásával azt más fogja használni Mozambikban a

nemzetközi bejelentésben vagy az utólagos megjelölésben meghatározott árukkal és szolgáltatásokkal

kapcsolatban.

3. A mozambiki Kormány által a 7. szabály (2) bekezdése szerint közölt értesítés három hónappal a WIPO

főigazgatójához történt beérkezését követően, azaz 2015. november 5-én lép hatályba.

Változás az egyedi díj összegében: Új-Zéland

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 Új-Zélandot egy nemzetközi bejelentésben, a

nemzetközi lajstromozást követő megjelölésben, illetve egy olyan nemzetközi lajstromozás megújítása

tekintetében, amelyben Új-Zélandot megjelölték:

Megnevezés Összeg
(svájci frankban)

Bejelentés vagy
utólagos megjelölés

- mindegyik áru- vagy szolgáltatási osztályra 93

Megújítás - mindegyik áru- vagy szolgáltatási osztályra 217

2. A változás 2015. november 22-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek

a) ha Új-Zélandot megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz ezen

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

szerint ezen a napon vagy azt követően beérkezettnek kell tekinteni; vagy
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b) ha Új-Zéland 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 Új-Zélandot olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt

követően újítottak meg.

A Gambiai Köztársaság csatlakozása

A Gambiai Köztársaság Kormánya 2015. szeptember 18-án letétbe helyezte csatlakozási okmányát a védjegyek

nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó, 1989. június 27-én elfogadott, 2006.

október 3-án és 2007. november 12-én módosított Jegyzőkönyv vonatkozásában.

A Madridi Jegyzőkönyv a Gambiai Köztársaság tekintetében 2015. december 18-án lép hatályba.

A Gambiai Köztársaság nyilatkozata

Hivatkozással a Gambiai Köztársaság Kormányának a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi

Megállapodáshoz kapcsolódó, 1989. június 27-én elfogadott, 2006. október 3-án és 2007. november 12-én

módosított Jegyzőkönyv vonatkozásában 2015. szeptember 18-án letétbe helyezett csatlakozási okmányára, a

Gambiai Köztársaság Kormánya 2015. október 6-án az alábbi nyilatkozatot helyezte letétbe:

- összhangban a Madridi Jegyzőkönyv (1989) 5. cikke (2) bekezdésének d) pontjával és a

Jegyzőkönyv 5. cikk (2) bekezdése b) pontjának megfelelően az oltalom elutasításáról szóló

értesítéshez való jog gyakorlásának a Jegyzőkönyv 5. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti

egyéves határidejét 18 hónap váltja fel, illetve a Jegyzőkönyv 5. cikk (2) bekezdése c) pontjának

megfelelően, ha az oltalom elutasítása az oltalom engedélyezése elleni felszólaláson alapulhat, az

ilyen elutasítás a 18 hónapos határidő lejárata után közölhető a Nemzetközi Irodával;

- összhangban a Madridi Jegyzőkönyv (1989) 8. cikke (7) bekezdésének a) pontjával, a Gambiai

Köztársaság minden nemzetközi lajstromozás tekintetében, amelyben a Jegyzőkönyv 3ter cikke

szerint megemlítik, valamint egy ilyen nemzetközi lajstromozás megújítása tekintetében a

pótdíjakból és díjkiegészítésekből származó jövedelemrész helyett egyedi díjat kíván kapni; és

A fenti nyilatkozat a Gambiai Köztársaság tekintetében 2016. január 6-án lép hatályba.
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A Zimbabwei Köztársaság nyilatkozata

Hivatkozással a Zimbabwei Köztársaság Kormányának a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló

Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó, 1989. június 27-én elfogadott, 2006. október 3-án és 2007. november

12-én módosított Jegyzőkönyv vonatkozásában 2014. december 11-én letétbe helyezett csatlakozási

okmányára, a Zimbabwei Köztársaság kormánya 2015. október 7-én az alábbi nyilatkozatot helyezte letétbe:

- összhangban a Madridi Jegyzőkönyv (1989) 5. cikke (2) bekezdésének d) pontjával és a

Jegyzőkönyv 5. cikk (2) bekezdése b) pontjának megfelelően az oltalom elutasításáról szóló

értesítéshez való jog gyakorlásának a Jegyzőkönyv 5. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti

egyéves határidejét 18 hónap váltja fel, illetve a Jegyzőkönyv 5. cikk (2) bekezdése c) pontjának

megfelelően, ha az oltalom elutasítása az oltalom engedélyezése elleni felszólaláson alapulhat, az

ilyen elutasítás a 18 hónapos határidő lejárata után közölhető a Nemzetközi Irodával;

- összhangban a Madridi Jegyzőkönyv (1989) 8. cikke (7) bekezdésének a) pontjával, a Zimbabwei

Köztársaság minden nemzetközi lajstromozás tekintetében, amelyben a Jegyzőkönyv 3ter cikke

szerint megemlítik, valamint egy ilyen nemzetközi lajstromozás megújítása tekintetében a

pótdíjakból és díjkiegészítésekből származó jövedelemrész helyett egyedi díjat kíván kapni.

A fenti nyilatkozat a Zimbabwei Köztársaság tekintetében 2016. január 7-én lép hatályba.

A VAKOK, LÁTÁSKÁROSULTAK ÉS OLVASÁSI KÉPESSÉGÜKBEN KORLÁTOZOTT
SZEMÉLYEK NYOMTATOTT MŰVEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK

ELŐSEGÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ MARRAKESH-I SZERZŐDÉS

Megerősítés Mongólia részéről

Mongólia Kormánya 2015. szeptember 23-án letétbe helyezte megerősítő okiratát a 2013. június 27-én

Marrakesh-ben elfogadott, a vakok, látáskárosultak és olvasási képességükben korlátozott személyek

nyomtatott művekhez való hozzáférésének elősegítéséről szóló Marrakesh-i Szerződés vonatkozásában.

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

csatlakozások a Szerződés 18. cikkével összhangban elérik a megfelelő számot.



Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 22. szám, 2015.11.30.

Nemzetközi tájékoztatás

106

Megerősítés a Koreai Köztársaság részéről

A Koreai Köztársaság Kormánya 2015. október 8-án letétbe helyezte megerősítő okiratát a 2013. június

27-én Marrakesh-ben elfogadott, a vakok, látáskárosultak és olvasási képességükben korlátozott személyek

nyomtatott művekhez való hozzáférésének elősegítéséről szóló Marrakesh-i Szerződés vonatkozásában.

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

csatlakozások a Szerződés 18. cikkével összhangban elérik a megfelelő számot.

AZ AUDIOVIZUÁLIS ELŐADÁSOKRÓL SZÓLÓ PEKINGI SZERZŐDÉS

Az Oroszországi Föderáció csatlakozása

Az Oroszországi Föderáció Kormánya 2015. október 19-én letétbe helyezte csatlakozási 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.
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