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Nemzetközi tájékoztatás

NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

BUDAPESTI SZERZÕDÉS

VÉDJEGYJOGI SZERZÕDÉS (TLT)

Az Egyesült Királyság közleménye a National Collection of Yeast
Cultures (NCYC) díjszabásának változásáról

A Hondurasi Köztársaság csatlakozása
A Hondurasi Köztársaság Kormánya 2008. január 22-én letétbe helyezte csatlakozási okmányát a Genfben, 1994. október 27-én létrejött
Védjegyjogi Szerzõdésre (TLT) vonatkozóan.
A Védjegyjogi Szerzõdés 2008. április 22-én lép hatályba a Hondurasi Köztársaság vonatkozásában.

Az Egyesült Királyság Kormánya 2007. november 22-i keltezéssel
közleményt juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetéhez nemzetközi letéteményes szerve, a National Collection of Yeast Cultures
(NCYC) díjszabásának változásáról.
A Budapesti Szerzõdés Végrehajtási Szabályzatának 12. szabálya
(2) bekezdésének c) pontja értelmében az új díjszabás 2008. január 4-én
lépett hatályba, azaz a harmincadik napon azt követõen, hogy a Nemzetközi Iroda közzétette a változást. Ez az értesítés hozzáférhetõ a
WIPO honlapján: http://www.wipo.int/budapest.
A közlemény teljes szövege hozzáférhetõ a WIPO honlapján:
http://www.wipo.int/budapest.

SZINGAPÚRI VÉDJEGYJOGI SZERZÕDÉS
A Bolgár Köztársaság csatlakozása
A Bolgár Köztársaság Kormánya 2008. január 21-én letétbe helyezte csatlakozási okmányát a Szingapúrban, 2006. március 27-én elfogadott Szingapúri Védjegyjogi Szerzõdésre vonatkozóan.
A csatlakozási okmány a következõ nyilatkozatot tartalmazza:
„A 19. cikk (2) bekezdésétõl eltérõen, a Bolgár Köztársaság megköveteli a használati engedély bejegyzését a védjegyhasználónak a bolgár nemzeti jogszabályok szerint fennálló, a használati engedély tárgyát
képezõ védjegy bitorlása miatt a jogosult által indított perben való részvételével kapcsolatos jogának, illetve az ilyen per során érvényesíthetõ
kártérítési igényének elõfeltételeként.”
A Szerzõdés hatálybalépésének idõpontjáról akkor készül értesítés, amikor a megerõsítések vagy csatlakozások száma eléri a 28. cikk
(2) bekezdésében foglalt követelményt.

MADRIDI JEGYZÕKÖNYV
A Madagaszkári Köztársaság csatlakozása
A Madagaszkári Köztársaság Kormánya 2008. január 28-án letétbe
helyezte csatlakozási okmányát a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzõkönyvre (Madridi Jegyzõkönyv) vonatkozóan.
A csatlakozási okmány a Madridi Jegyzõkönyv 5. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében nyilatkozatot tartalmaz, hogy – a Jegyzõkönyv 5. cikke (2) bekezdése b) pontjának megfelelõen – az 5. cikk (2)
bekezdésének a) pontjában az oltalom elutasítására elõírt egyéves határidõt 18 hónap helyettesíti.
A Madridi Jegyzõkönyv a Madagaszkári Köztársaság vonatkozásában 2008. április 28-án lép hatályba.
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