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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS 

 

 

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

SZÓLÓ MARRAKESH-I SZERZŐDÉS 
 

A Hondurasi Köztársaság csatlakozása 
 
A Hondurasi Köztársaság Kormánya 2017. március 29-én letétbe helyezte csatlakozási 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 a Hondurasi Köztársaság tekintetében 2017. június 29-én lép hatályba. 
 
 

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MADRIDI 
MEGÁLLAPODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV 

 
A Brunei Szultanátus nyilatkozata 

 
Hivatkozással a Brunei Szultanátusnak a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi 
Megállapodáshoz kapcsolódó, 1989. június 27-én elfogadott Jegyzőkönyv vonatkozásában 2016. október 
6-án letétbe helyezett csatlakozási okmányára, a Brunei Szultanátus 2017. április 3-án az alábbi 
nyilatkozatot helyezte letétbe: 

 

- összhangban a Madridi Jegyzőkönyv (1989) 8. cikke (7) bekezdésének a) pontjával, a Brunei 
Szultanátus minden nemzetközi lajstromozás vonatkozásában, amelyben a Jegyzőkönyv 3ter 
cikke szerint megemlítik, valamint minden ilyen nemzetközi lajstromozás megújítása 
vonatkozásában a pótdíjakból és díjkiegészítésekből származó jövedelemrész helyett egyedi 
díjat kíván kapni. 

 

A fenti nyilatkozat a Brunei Szultanátus tekintetében 2017. július 3-án lép hatályba. 

 
 

A védjegy használatára irányuló szándékra vonatkozó nyilatkozat Lesotho megjelölésekor 
 
1. A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi Jegyzőkönyvhöz 
kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 7. szabályának (2) bekezdése alapján Lesotho kormánya 2017. 
március 31-én értesítette a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (World Intellectual Property 
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Organization, WIPO) főigazgatóját, hogy a védjegy használatára irányuló szándékra vonatkozó 
nyilatkozatot kér, amennyiben Lesothót nemzetközi bejelentésben vagy utólag megjelölték. 
 
2. A Lesotho által tett nyilatkozat 2017. június 30-án lép hatályba. 
 
3. A WIPO Nemzetközi Irodája módosítja az MM2 nyomtatvány 11. pontjának 2. lábjegyzetét és az MM4 
nyomtatvány 4. pontját annak jelzésére, hogy – Lesotho megjelölésével – a bejelentő vagy a jogosult 
kijelenti, hogy szándékában áll a védjegyet használni vagy hozzájárulásával azt más fogja használni ezen 
szerződő fél területén a nemzetközi bejelentésben vagy az utólagos megjelölésben meghatározott árukkal és 
szolgáltatásokkal kapcsolatban. 
 
 

BUDAPESTI SZERZŐDÉS 
A MIKROORGANIZMUSOK SZABADALMI ELJÁRÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ 

LETÉTBE HELYEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI ELISMERÉSÉRŐL 
 
Az Európai Szabadalmi Hivatal közleménye a Centraalbureau Voor Schimmelcultures (CBS) nevében 

bekövetkezett változásáról 

 
A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához 2017. március 29-én értesítés érkezett az 
Európai Szabadalmi Hivataltól a Centraalbureau Voor Schimmelcultures (CBS), 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 nemzetközi 
letéteményes szerv nevében  bekövetkezett változásról.  

 

ÉRTESÍTÉS 

 

A Centraalbureau Voor Schimmelcultures (CBS), a Budapesti Szerződés szerinti nemzetközi letéteményes 
szerv Westerdijk Fungal Biodiversity Institute-ra változtatta a nevét. A honlap és az e-mail cím kivételével 
az elérhetőségek nem változtak: 

 

Uppsalalaan 8 

3584 CT Utrecht 

The Netherlands 

 

Postacím: 

P.O. Box 85167 

3508 AD Utrecht 

The Netherlands 
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Telefon: +31 (0)30 212 26 00 

Telefax: +31 (0)30 212 26 01 

E-mail: info@westerdijkinstitute.nl 

Honlap: www.westerdijkinstitute.nl 

 

A CBS gyűjteménye a névváltozás napjától kezdve a Westerdijk Fungal Biodiversity Institute részét képezi. 
A korlátozott vagy nyilvános gyűjteményében letétbe helyezett kultúráknak adott egyedi CBS hivatkozási 
számok ugyanazok maradnak és a jövőben adandó hivatkozási számok is a CBS rövidítéssel kezdődnek. 

 

Az értesítés megjelent a WIPO honlapján: http://www.wipo.int/budapest 

 

 

Értesítés a Chilei Köztársaság kormánya részéről a Collección Chilena de Recursos Genéticos 
Microbianos (CChRGM) díjtáblázatában bekövetkezett változásokról 

 
A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához 2017. március 10-én értesítés érkezett a 
Chilei Köztársaság Kormányától a Collección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos (CChRGM), 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 
nemzetközi letéteményes szerv díjtáblázatában bekövetkezett változásokról. 
 
A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzatának 12.2 szabálya c) pontjának megfelelően, az értesítésben 
közölt díjak 2017. május 31-én lépnek hatályba, vagyis a változásnak a Nemzetközi Iroda általi közzétételét 
követő harmincadik napon. 
 
Az értesítés megjelent a WIPO honlapján (http://www.wipo.int/budapest). 
 
ÉRTESÍTÉS 
 
A Collección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos (CChRGM) 2012 áprilisában került a Budapesti 
Szerződés szerinti nemzetközi letéteményes szervként elismerésre. 
 
Azóta komoly erőfeszítéseket tett, hogy népszerűsítse és fejlessze szolgáltatásait mind nemzeti, mind 
nemzetközi mikroorganizmus letétek érkeztek hozzá. 
 
A CChRGM tevékenységét nemzeti jogszabályok szabályozzák, amelyek alapján évente kell kiigazítania 
díjait. Ennek megfelelően, a szolgáltatások színvonalának javítása érdekében amerikai dollárban (USD) 
kerülnek feltüntetésre a díjak, az alábbi díjtáblázat szerint. Ezeket a díjakat háromévente felülvizsgálják.  
 
Ez az értesítés a Budapesti Szerződés 12.2 szabálya alapján készült. 
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Díjtáblázat USD 
Szabadalmi letét (30 évre) 690 
Minta kiadása 96 
Életképességi bizonylat kiadása 73 
Tájékoztatás 25 
 
Megjegyzések 
 

 A chilei pesóban kifejezett díjak a Központi Bank által közölt, a letéti bejelentés benyújtásának 
napján (a bejelentési űrlap megküldése) érvényes dollár árfolyam alapján kerülnek kiszámításra. 

 A díjak nem tartalmazzák a szállítási költséget. 
 
 
 

AZ IRODALMI ÉS A MŰVÉSZETI MŰVEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ BERNI EGYEZMÉNY 
 

A Cook-szigetek csatlakozása 
 

A Cook-szigetek Kormánya 2017. május 3-án letétbe helyezte csatlakozási okmányát az 1886. szeptember 
9-i, 1971. július 24-én Párizsban felülvizsgált és 1979. szeptember 28-án módosított, az irodalmi és a 
művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezmény vonatkozásában. 
 
A fenti okmány egy nyilatkozatot tartalmaz, amely szerint a Cook-szigetek alkalmazni kívánja az említett 
Egyezmény Függelékének II. cikkében meghatározott kedvezményeket. 
 
A Berni Egyezmény a Cook-szigetek tekintetében 2017. augusztus 3-án lép hatályba. Ezen a napon a 
Cook-szigetek a Berni Egyezmény által létrehozott, az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló 
nemzetközi unió (Berni Unió) tagjává is válik. 
 
 

AZ AUDIOVIZUÁLIS ELŐADÁSOKRÓL SZÓLÓ PEKINGI SZERZŐDÉS 
 

A Szamoai Független Állam csatlakozása 
 

A Szamoai Független Állam Kormánya 2017. május 9-én letétbe helyezte csatlakozási okmányát a 
Pekingben 2012. június 24-én elfogadott, az audiovizuális előadásokról szóló Pekingi Szerződés 
vonatkozásában. Az említett csatlakozási okmány egy nyilatkozatot tartalmaz, amely szerint: 
 

- a Szerződés 11. cikkének (3) bekezdése alapján a 11. cikk (1) és (2) bekezdésének rendelkezései nem 
alkalmazandóak a Szamoai Független Állam Kormánya tekintetében addig, amíg a nemzeti 
jogszabályokat át nem alakítják. 

 
A Pekingi 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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