
Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 18. szám, 2018.09.28. 

Nemzetközi tájékoztatás 
 

84 
 

NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS 

 

 
 

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MADRIDI 
MEGÁLLAPODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV 

 
A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi 
Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 20bis szabály (6) bekezdés (b) pontja 
szerinti értesítés: Nyilatkozat, amely alapján a használati engedélyek nemzetközi lajstromba történő 
bejegyzése Afganisztán tekintetében hatálytalan 
 
1. A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi Jegyzőkönyvhöz 
kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 20bis szabály (6) bekezdés (b) pontja alapján Afganisztán 
kormánya nyilatkozatot tett, amely alapján a használati engedélyek nemzetközi lajstromba történő 
bejegyzése Afganisztán tekintetében hatálytalan. 
 
2. Ennek megfelelően, az Afganisztán tekintetében megadott nemzetközi védjegyre vonatkozó engedélyt – 
annak érdekében, hogy az hatályos legyen a Szerződő Fél területén – be kell jegyezni az afganisztáni nemzeti 
lajstromba. Az ilyen lajstrombejegyzéshez szükséges eljárást közvetlenül az afganisztáni hivatalnál kell 
lefolytatni a Szerződő Fél jogszabályainak megfelelően. 
 
3. Az afganisztáni kormány által a fent említett szabály alapján megküldött értesítés a Madridi Jegyzőkönyv 
Afganisztán tekintetében történő hatályba lépésének napján lépett hatályba, vagyis 2018. június 26-án. 

 
 
 

Változás az egyedi díjak összegében: Koreai Köztársaság 
 
1. Összhangban a Madridi Megállapodáshoz és a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási 
Szabályzat 35. szabály (2) bekezdés c) pontjával, a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) 
főigazgatója, a Koreai Köztársaság hivatalának kérésére, a következő új egyedi díjakat állapította meg svájci 
frankban, amelyek akkor fizetendőek, ha megjelölték a Koreai Köztársaságot egy nemzetközi bejelentésben, 
a nemzetközi lajstromozást követő megjelölésben, illetve egy olyan nemzetközi lajstromozás megújítása 
tekintetében, amelyben a Koreai Köztársaságot megjelölték: 
 
 

Megnevezés Összeg 
(svájci frankban) 

Bejelentés vagy 
utólagos megjelölés 

- minden egyes áru- vagy szolgáltatási osztályra 255 

Megújítás - minden egyes áru- vagy szolgáltatási osztályra 292 
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2. A változás 2018. szeptember 7-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 
 

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

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

 
 
 

Változás az egyedi díjak összegében: Afrikai Szellemi Tulajdoni Szervezet 
 
1. Összhangban a Madridi Megállapodáshoz és a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási 
Szabályzat 35. szabály (2) bekezdés c) pontjával, a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) 
főigazgatója, az Afrikai Szellemi Tulajdoni Szervezet (OAPI) kérésére, a következő új egyedi díjakat 
állapította meg svájci frankban, amelyek akkor fizetendőek, ha megjelölték az OAPI-t egy nemzetközi 
bejelentésben, a nemzetközi lajstromozást követő megjelölésben, illetve egy olyan nemzetközi lajstromozás 
megújítása tekintetében, amelyben az OAPI-t megjelölték: 
 
 

Megnevezés Összeg 
(svájci frankban) 

Bejelentés vagy 
utólagos megjelölés 

- három áru- vagy szolgáltatási osztályra 
- minden további osztályra 

704 
144 

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

 
Ha a fizetés a türelmi időn belül érkezik be: 

- további összeg, függetlenül az osztályok számától 

880 
176 

 
 

229 
 
 
2. A változás 2018. szeptember 9-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 
 

a) az OAPI-t megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz ezen a 
napon vagy azt követően beérkezett; vagy 

b) az OAPI 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) az OAPI-t olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt követően 
újítottak meg. 
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