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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS 

 

 
A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MADRIDI 

MEGÁLLAPODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV 

 
Változás az egyedi díjak összegében: Szíriai Arab Köztársaság 

 
1. A Szíriai Arab Köztársaság Kormánya nyilatkozatot juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetének 
(WIPO) főigazgatójához a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikkének (7) bekezdése szerinti, a Szíriai Arab 
Köztársaság tekintetében fizetendő egyedi díjak módosításáról. 
 
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 Szíriai Arab Köztársaság hivatalával 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 473 
 

Megújítás - minden egyes áru- vagy szolgáltatási osztályra 473 
 
3. A változás 2018. január 25-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendők, ha 
 

a) a Szíriai Arab Köztársaságot megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási 
hivatalhoz ezen a napon vagy azt követően beérkezett; vagy 

b) a Szíriai Arab Köztársaság 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 Szíriai Arab Köztársaságot olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon 
vagy azt követően újítottak meg. 

 
 

 
A VAKOK, LÁTÁSKÁROSULTAK ÉS OLVASÁSI KÉPESSÉGÜKBEN KORLÁTOZOTT 

SZEMÉLYEK NYOMTATOTT MŰVEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRŐL 
SZÓLÓ MARRAKESH-I SZERZŐDÉS 

 
Kanada nyilatkozata 

 
Hivatkozással Kanada Kormányának a 2013. június 27-én Marrakesh-ben elfogadott, a vakok, 
látáskárosultak és olvasási képességükben korlátozott személyek nyomtatott művekhez való hozzáférésének 
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elősegítéséről szóló Marrakesh-i Szerződés vonatkozásában 2016. június 30-án letétbe helyezett 
csatlakozási okiratára, Kanada Kormánya 2017. november 28-án az alábbi nyilatkozatot helyezte letétbe: 
 

- összhangban a Szerződés 4. cikkének (4) bekezdésével, a Kanada nemzeti szerzői jogában található, 
a látási képességükben korlátozott személyek számára hozzáférhető formátumú példányok 
előállítására és biztosítására vonatkozó egyes kivételek olyan művekre korlátozódnak, amelyek – az 
adott hozzáférhető formátumú példányban – a kereskedelemben nem megszerezhetőek észszerű 
feltételek mellett a kanadai piacon, vagy a célpiacon, az esettől függően. 

 
A fenti nyilatkozat Kanada tekintetében 2018. február 28-án lép hatályba. 
 
 
 

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LETÉTBE HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ HÁGAI 
MEGÁLLAPODÁS GENFI SZÖVEGE 

 
Megerősítés az Oroszországi Föderáció részéről 

 
Az Oroszországi Föderáció Kormánya 2017. november 30-án letétbe helyezte megerősítő okiratát az ipari 
minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló Hágai Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált 
szövege („genfi szöveg”) vonatkozásában. 

 
A genfi szöveg az Oroszországi Föderáció tekintetében 2018. február 28-án lép hatályba. 
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