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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MADRIDI
MEGÁLLAPODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV

A Brunei Szultanátus csatlakozása

A Brunei Szultanátus kormánya 2016. október 6-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. Az említett okmány

a következő nyilatkozatot tartalmazza:

- 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.

A Madridi Jegyzőkönyv a Brunei Szultanátus tekintetében 2017. január 6-án lép hatályba.

Változás az egyedi díjak összegében: Kolumbia

1. Kolumbia kormánya a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikkének (7) bekezdése szerint Kolumbia tekintetében

fizetendő egyedi díjakat módosító nyilatkozatot juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO)

főigazgatójához.

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 kolumbiai hivatallal történt egyeztetést követően, a következő egyedi díjakat

állapította meg svájci frankban:

Megnevezés Összeg

(svájci frankban)

Bejelentés vagy

utólagos megjelölés

- egy áru- vagy szolgáltatási osztályra

- minden további osztályra

Együttes vagy tanúsító védjegy esetén:

- egy áru- vagy szolgáltatási osztályra

- minden további osztályra

281

140

374

187
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Megújítás - egy áru- vagy szolgáltatási osztályra

- minden további osztályra

Ha a fizetés a türelmi időn belül történik

- mindegyik áru- vagy szolgáltatási osztályra

153

75

209

3. A változás 2017. január 1-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek

a) ha Kolumbiát 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 Kolumbia 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 Kolumbiát olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt

követően újítottak meg.

Változás az egyedi díjak összegében:Egyesült Királyság

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 az Egyesült Királyságot egy nemzetközi

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

megújítása tekintetében, amelyben az Egyesült Királyságot megjelölték:

Megnevezés Összeg

(svájci frankban)

Bejelentés vagy

utólagos megjelölés

- egy áru- vagy szolgáltatási osztályra

- minden további osztályra

227

63

Megújítás - egy áru- vagy szolgáltatási osztályra

- minden további osztályra

252

63

2. A változás 2016. december 10-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek

a) ha az Egyesült Királyságot 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
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b) ha az Egyesült Királyság 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 az Egyesült Királyságot olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon

vagy azt követően újítottak meg.

Változás az egyedi díjak összegében: Izland

1. Izland kormánya a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikkének (7) bekezdése szerint Izland tekintetében fizetendő

egyedi díjakat módosító nyilatkozatot juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO)

főigazgatójához.

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, az izlandi hivatallal történt egyeztetést követően, a következő egyedi díjakat állapította

meg svájci frankban:

Megnevezés Összeg

(svájci frankban)

Bejelentés vagy

utólagos megjelölés

- egy áru- vagy szolgáltatási osztályra

- minden további osztályra

Együttes védjegy esetén:

- egy áru- vagy szolgáltatási osztályra

- minden további osztályra

270

58

270

58

Megújítás - egy áru- vagy szolgáltatási osztályra

- minden további osztályra

Együttes védjegy esetén:

- egy áru- vagy szolgáltatási osztályra

- minden további osztályra

270

58

270

58

3. A változás 2017. január 1-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek

a) ha Izlandot 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 Izland 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 Izlandot olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt

követően újítottak meg.
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Változás az egyedi díjak összegében: Amerikai Egyesült Államok

1. Az Amerikai Egyesült Államok kormánya a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikkének (7) bekezdése szerint az

Amerikai Egyesült Államok tekintetében fizetendő egyedi díjakat módosító nyilatkozatot juttatott el a

Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához.

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, az Amerikai Egyesült Államok hivatalával történt egyeztetést követően, a következő

egyedi díjakat állapította meg svájci frankban:

Megnevezés Összeg

(svájci frankban)

Bejelentés vagy

utólagos megjelölés

- minden áru- vagy szolgáltatási osztályra 388

Megújítás - minden áru- vagy szolgáltatási osztályra 291

3. A változás 2017. január 14-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek

a) ha az Amerikai Egyesült Államokat 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 az Amerikai Egyesült Államok 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 az Amerikai Egyesült Államokat olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet

ezen a napon vagy azt követően újítottak meg.

Változás az egyedi díjak összegében: Japán

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

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

Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatója, a japán hivatal kérésére, a következő egyedi

díjakat állapította meg svájci frankban, amelyek akkor fizetendőek, ha megjelölték Japánt egy nemzetközi

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

megújítása tekintetében, amelyben Japánt megjelölték:



Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 24. szám, 2016.12.28.

Nemzetközi tájékoztatás

140

Megnevezés Összeg

(svájci frankban)

Bejelentés vagy

utólagos megjelölés

Első rész:

- egy áru- vagy szolgáltatási osztályra

- minden további osztályra

Második rész:

- mindegyik áru- vagy szolgáltatási osztályra

108

82

269

Megújítás - mindegyik áru- vagy szolgáltatási osztályra 371

2. A változás 2016. december 14-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek

a) ha Japánt 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 Japán 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 Japánt olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt követően

újítottak meg.

AZ AUDIOVIZUÁLIS ELŐADÁSOKRÓL SZÓLÓ PEKINGI SZERZŐDÉS

Megerősítés az El Salvadori Köztársaság részéről

Az El Salvadori Köztársaság kormánya 2016. október 10-én letétbe helyezte megerősítő okmányát a

Pekingben 2012. június 24-én elfogadott, 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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AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LETÉTBE HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ HÁGAI
MEGÁLLAPODÁS GENFI SZÖVEGE

A Kambodzsai Királyság csatlakozása

A Kambodzsai Királyság Kormánya 2016. november 25-én letétbe helyezte csatlakozási okiratát az ipari

minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben

felülvizsgált szövege („genfi szöveg”) vonatkozásában.

A genfi szöveg a Kambodzsai Királyság tekintetében 2017. február 25-én lép hatályba.

BUDAPESTI SZERZŐDÉS
A MIKROORGANIZMUSOK SZABADALMI ELJÁRÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ LETÉTBE

HELYEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI ELISMERÉSÉRŐL

Az Olasz Köztársaság kormányának tájékoztatása az lstituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" ( IZSLER) által letétként elfogadott

mikroorganizmusok jegyzékének bővítéséről

Az Olasz Köztársaság Kormánya 2016. november 3-án írásos tájékoztatást juttatott el a Szellemi Tulajdon

Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához, amelyben arról értesíti, hogy az lstituto Zooprofilattico

Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" (IZSLER), a mikroorganizmusok

szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről szóló, 1977. április 28-án

Budapesten aláírt és 1980. szeptember 26-án módosított Budapesti Szerződés szerinti letéteményes szerv az

általa letétként elfogadott mikroorganizmusok jegyzékét kiterjesztette bakteriofágokra és plazmidokra.

Bakteriofágok és plazmidok

Kivéve: olyan tulajdonságokkal rendelkező mikroorganizmusok és plazmidok, amelyek veszélyesek vagy

veszélyesek lehetnek az emberi/állati egészségre vagy a környezetre.

Az IZSLER fenntartja a jogot, hogy ne fogadjon el olyan biológiai forrásokat, amelyek magas kockázatot

jelentenek, vagy amelyeket – technikai okok miatt – nem lehet feldolgozni.

Forma és mennyiség

Az IZSLER BVR a következő előírásokat alkalmazza a letétbe helyezésre megküldött mikroorganizmusok

és plazmidok alakjára vonatkozóan:

Bakteriofágok 12 fagyasztott fiola (egyenként 1 ml legalább 108 pfu/ml keverési

aránnyal)

Plazmidok (gazdatestben) 12 liofilizált fiola plusz 3 agar kultúra
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Plazmidok (megtisztított DNS) 12 fagyasztott fiola (egyenként 25 mikrogramm elkülönített és

megtisztított DNS készítményekből)

A plazmidok megfelelő gazdatesteit is letétbe kell helyezni aktív formában (2 üvegcse).

Díjtáblázat

Bakteriofágok

-80°C-on lefagyasztva 701,27 EUR

Folyékony nitrogénben lefagyasztva 1 448,27 EUR

Plazmidok (gazdatestben vagy mint elkülönített DNS)

Száraz fagyasztás 608,80 EUR

-80°C-on lefagyasztva 701,27 EUR

Életképesség

A legutóbbi vizsgálaton alapuló életképességi bizonylat kiállítása 60 EUR

Életképességi bizonylat új vizsgálat esetén

Életképességi vizsgálat (bakteriofág) 100 EUR

Életképességi vizsgálat (plazmid gazdatestben vagy mint elkülönített DNS) 110 EUR

Kiadás

Minta kiadása (bakteriofág) (plusz szállítási költségek) 400 EUR

Minta kiadása (plazmid) (plusz szállítási költségek) 105 EUR

Információ szolgáltatás vagy tanúsítvány kiállítása 50 EUR

A díjakhoz hozzáadódik az áfa az olasz jogszabályok szerint.

Ez a tájékoztató megtekinthető a WIPO honlapján (http://www.wipo.int/budapest).
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