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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

A VAKOK, LÁTÁSKÁROSULTAK ÉS OLVASÁSI KÉPESSÉGÜKBEN KORLÁTOZOTT
SZEMÉLYEK NYOMTATOTT MŰVEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRŐL
SZÓLÓ MARRAKESH-I SZERZŐDÉS
A Malawi Köztársaság csatlakozása
A Malawi Köztársaság Kormánya 2017. július 14-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 Malawi Köztársaság tekintetében 2017. október 14-én lép hatályba.

Megerősítés Burkina Faso részéről
Burkina Faso kormánya 2017. július 31-én 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 Burkina Faso tekintetében 2017. október 31-én lép hatályba.

AZ AUDIOVIZUÁLIS ELŐADÁSOKRÓL SZÓLÓ PEKINGI SZERZŐDÉS
Az Algériai Demokratikus Népi Köztársaság csatlakozása
Az Algériai Demokratikus Népi Köztársaság 2017. július 25-én letétbe helyezte csatlakozási 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.

Megerősítés Burkina Faso részéről
Burkina Faso kormánya 2017. július 31-én letétbe helyezte megerősítő okmányát a Pekingben 2012. június
24-én elfogadott, az audiovizuális előadásokról szóló Pekingi Szerződés vonatkozásában.
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A fenti Szerződés hatálybalépéséről a WIPO akkor küld értesítést, amikor a megerősítések, illetve a
csatlakozások a Szerződés 26. cikkével összhangban elérik a megfelelő számot.

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MADRIDI
MEGÁLLAPODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV
A Kambodzsai Királyság nyilatkozata
Hivatkozással a Kambodzsai Királyság kormányának a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló
Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó, Madridban 1989. június 27-én elfogadott Jegyzőkönyv
vonatkozásában 2015. március 5-én letétbe helyezett csatlakozási okmányára, a Kambodzsai Királyság
kormánya 2017. július 31-én az alábbi nyilatkozatot helyezte letétbe:
összhangban a Madridi Jegyzőkönyv (1989) 8. cikke (7) bekezdésének a) pontjával a Kambodzsai
Királyság minden nemzetközi lajstromozás tekintetében, amelyikben a Jegyzőkönyv 3ter cikke szerint
megemlítik, valamint az ilyen nemzetközi lajstromozás megújítása tekintetében a pótdíjakból és
díjkiegészítésekből származó jövedelemrész helyett egyedi díjat kíván kapni.
A fenti nyilatkozat a Kambodzsai Királyság tekintetében 2017. október 31-én lép hatályba.

A Thaiföldi Királyság csatlakozása
A Thaiföldi Királyság kormánya 2017. augusztus 7-én 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 b) pontjával a Madridi
Jegyzőkönyv szerinti nemzetközi lajstromozásra vonatkozó elutasításról szóló értesítés határideje 18 hónap,
és a Jegyzőkönyv 5. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerint, ha az oltalom elutasítása az oltalom
engedélyezése elleni felszólaláson alapulhat, az ilyen elutasítás a 18 hónapos határidő lejárta után közölhető
a Nemzetközi Irodával.
összhangban a Madridi Jegyzőkönyv (1989) 8. cikke (7) bekezdésének a) pontjával, a Thaiföldi
Királyság 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 Madridi Jegyzőkönyv a Thaiföldi Királyság tekintetében 2017. november 7-én lép hatályba.
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