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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS 

 

 
 

AZ ÚJ NÖVÉNYFAJTÁK OLTALMÁRA LÉTESÜLT NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY (UPOV) 
 

Bosznia-Hercegovina csatlakozása 
 
Bosznia-Hercegovina Kormánya 2017. október 10-én letétbe helyezte csatlakozási okiratát az új 
növényfajták oltalmára 1961. december 2-án létesült, Genfben 1972. november 10-én, 1978. október 23-án 
és 1991. március 19-én felülvizsgált Nemzetközi Egyezmény vonatkozásában. 
 
Az említett Nemzetközi Egyezmény 1991-ben felülvizsgált szövege Bosznia-Hercegovina tekintetében 
2017. november 10-én lép hatályba. Ezen a napon Bosznia-Hercegovina az említett Nemzetközi Egyezmény 
által létrehozott, az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Unió tagjává válik. 
 
Az UPOV költségvetéséhez történő éves hozzájárulás teljes összegéből való részesedés meghatározásához 
egy hozzájárulási egység egyötöde (0,2) alkalmazandó Bosznia-Hercegovina tekintetében. 

 
  

 
 

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MADRIDI 
MEGÁLLAPODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV 

 
Indonézia csatlakozása 

 
1. Indonézia Kormánya 2017. október 2-án a szellemi tulajdon világszervezete (WIPO) főigazgatójánál 

letétbe helyezte csatlakozási okmányát a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi 
Megállapodáshoz kapcsolódó Jegyzőkönyv (Madridi Jegyzőkönyv) vonatkozásában. A Madridi 
Jegyzőkönyv Indonézia tekintetében 2018. január 2-án lép hatályba. 

 

2. Az említett okmány a következő mellékleteket tartalmazza: 

 

- a Madridi Jegyzőkönyv 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozat, amely alapján 
az oltalom ideiglenes elutasításáról szóló értesítés egyéves határideje 18 hónapra változik;  
 

- a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikke (7) bekezdésének a) pontja szerinti nyilatkozat, amely alapján 
Indonézia egyedi díjat kíván kapni, amennyiben megjelölték nemzetközi bejelentésben, 
nemzetközi lajstromozást követő megjelölésben és olyan nemzetközi lajstromozás megújítása 
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tekintetében, amelyben Indonéziát megjelölték (a pótdíjakból és díjkiegészítésekből származó 
jövedelemrész helyett); 
 

- a Madridi Megállapodás és a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó közös végrehajtási 
szabályzat 20bis szabálya (6) bekezdésének b) pontja szerinti értesítés, amely alapján a 
használati engedélyek nemzetközi lajstromba történő bejegyzése Indonézia tekintetében 
hatálytalan. Ezért az Indonézia tekintetében megadott nemzetközi védjegyre vonatkozó 
engedélyt – annak érdekében, hogy az hatályos legyen a Szerződő Fél területén – be kell 
jegyezni az indonéz nemzeti lajstromba. Az ilyen lajstrombejegyzéshez szükséges eljárást 
közvetlenül az indonéz hivatalnál kell lefolytatni a Szerződő Fél jogszabályainak megfelelően. 

 

3. Az Indonézia által megjelölt, a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikke (7) bekezdésének a) pontja szerinti egyedi 
díjak külön értesítésben kerülnek közzétételre. 

 
 

Változás az egyedi díjak összegében: Kolumbia 
 
1. Kolumbia Kormánya a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikkének (7) bekezdése szerint a 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 

286 
143 

 
380 
190 

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

 
Ha a befizetés a türelmi időn belül érkezik be: 
 

- egy áru- vagy szolgáltatási osztályra 
- minden további osztályra 

155 
76 
 
 
 

212 
104 
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3. A változás 2018. január 1-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 

 
a) Kolumbiát megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz ezen a 
napon vagy azt követően beérkezett; vagy 
b) 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) Kolumbiát olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt követően 
újítottak meg. 
 
 
 

A Madridi Jegyzőkönyv 8. cikke (7) bekezdésének a) pontja szerinti nyilatkozat: Indonézia 
 
1. 2017. október 2-án a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához a Madridi 

Jegyzőkönyv 8. cikke (7) bekezdésének a) pontjában hivatkozott nyilatkozat érkezett Indonézia 
Kormányától, amely szerint Indonézia egyedi díjat kíván kapni, amennyiben nemzetközi bejelentésben 
megjelölték, a nemzetközi lajstromozást követő megjelölés esetén, valamint olyan nemzetközi 
lajstromozás megújítása tekintetében, ahol Indonéziát megjelölték (a pótdíjakból és díjkiegészítésekből 
származó jövedelemrész helyett).  

 
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 indonéz hivatallal történt egyeztetést követően, a következő egyedi díjakat 
állapította meg svájci frankban: 

 
Megnevezés Összeg 

(svájci frankban) 
Bejelentés vagy 
utólagos megjelölés 

- minden egyes áru- vagy szolgáltatási 
osztályra 

144 

Megújítás - minden egyes áru- vagy szolgáltatási 
osztályra  
 

Ha a befizetés a türelmi időn belül érkezik be: 
 

- minden egyes áru- vagy szolgáltatási 
osztályra  

180 
 
 
 
 

360 

 
3. A nyilatkozat 2018. január 2-án lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 

 
a) Indonéziát megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz ezen a 
napon vagy azt követően beérkezett; vagy 
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b) Indonézia 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) Indonéziát olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt követően 
újítottak meg. 
 
 
 

A Madridi Jegyzőkönyv 8. cikke (7) bekezdésének a) pontja szerinti nyilatkozat: Zambia 
 
1. 2017. október 6-án a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához a Madridi 

Jegyzőkönyv 8. cikke (7) bekezdésének a) pontjában hivatkozott nyilatkozat érkezett Zambia 
Kormányától, amely szerint Zambia egyedi díjat kíván kapni, amennyiben nemzetközi bejelentésben 
megjelölték, a nemzetközi lajstromozást követő megjelölés esetén, valamint olyan nemzetközi 
lajstromozás megújítása tekintetében, ahol Zambiát megjelölték (a pótdíjakból és díjkiegészítésekből 
származó jövedelemrész helyett).  

 
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 zambiai hivatallal történt egyeztetést követően, a következő egyedi díjakat 
állapította meg svájci frankban: 

 
Megnevezés Összeg 

(svájci frankban) 
Bejelentés vagy 
utólagos megjelölés 

- minden egyes áru- vagy szolgáltatási 
osztályra 

- minden további osztályra 

151 
 

120 
Megújítás - minden egyes áru- vagy szolgáltatási 

osztályra  
- minden további osztályra 

502 
 

402 
 
3. A nyilatkozat 2018. január 6-án lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 

 
a) Zambiát megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz ezen a 
napon vagy azt követően beérkezett; vagy 
b) Zambia 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) Zambiát olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt követően 
újítottak meg. 
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Változás az egyedi díjak összegében: India 
 
1. India Kormánya a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikkének (7) bekezdése szerint India 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 indiai hivatallal történt egyeztetést követően, a következő egyedi díjakat 
állapította meg svájci frankban: 

 
Megnevezés Összeg 

(svájci frankban) 
Bejelentés vagy 
utólagos megjelölés 

- minden egyes áru- vagy szolgáltatási 
osztályra 

148 

Megújítás - minden egyes áru- vagy szolgáltatási 
osztályra 

148 

 
3. A változás 2018. január 11-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 

 
a) Indiát megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz ezen a napon 
vagy azt követően beérkezett; vagy 
b) India 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) Indiát olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt követően 
újítottak meg. 
 
 
 
 

Változás az egyedi díjak összegében: Benelux államok 
 
1. A Benelux hivatal a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikkének (7) bekezdése szerint a Benelux 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, a Benelux hivatallal történt egyeztetést követően, a következő egyedi díjakat állapította 
meg svájci frankban: 
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Megnevezés Összeg 
(svájci frankban) 

Bejelentés vagy 
utólagos megjelölés 

- három áru- vagy szolgáltatási osztályra 
- minden további osztályra 

 
Együttes védjegy esetén 
 

- három áru- vagy szolgáltatási osztályra 
- minden további osztályra 

275 
42 
 
 
 

424 
42 

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

 
Együttes védjegy esetén 
 

- három áru- vagy szolgáltatási osztályra 
- minden további osztályra 

297 
53 
 
 
 

541 
53 

 
3. A változás 2018. január 12-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 
 
a) a Benelux államokat megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási 
hivatalhoz ezen a napon vagy azt követően beérkezett; vagy 
b) a Benelux 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) a Benelux államokat olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt 
követően újítottak meg. 
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