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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS 

 

 
AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LETÉTBE HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ  

HÁGAI MEGÁLLAPODÁS  
 

Az 1999. évi szöveg 17. cikk (3) bekezdés c) pontja és a Közös Végrehajtási Szabályzat 36. szabály      
(2) bekezdése szerinti nyilatkozatok: Ukrajna 

 
2020. május 30-án Ukrajna Gazdaságfejlesztési, Kereskedelmi és Mezőgazdasági Minisztériuma az ipari 
minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló Hágai Megállapodás 1999. évi genfi szövegének 17. cikk (3) 
bekezdés c) pontja, illetve a Hágai Megállapodás 1999. évi szövegéhez és 1960. évi szövegéhez kapcsolódó 
Közös Végrehajtási Szabályzatának 36. szabály (2) bekezdése szerint az ukrán jogszabályok által az 
oltalomnak az ipari minták tekintetében megengedett leghosszabb időtartamát 25 évre módosító 
nyilatkozatot juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához.   
 
Az Ukrajnát megjelölő nemzetközi lajstromozásra vonatkozó oltalom új időtartamának alkalmazhatóságával 
kapcsolatos további részletekről a felhasználók közvetlenül az Ukrán Szellemi Tulajdoni Intézetnél 
(Ukrainian Intellectual Property Institute) érdeklődhetnek a l.tumko@uipv.org e-mail címen. 
 
 

 
A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁHOZ 

KAPCSOLÓDÓ MADRIDI JEGYZŐKÖNYV 
 

Változás az egyedi díjak összegében: Brazília 
 
1. Összhangban a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 35. szabály (2) bekezdés d) 
pontjával, a WIPO főigazgatója a következő új egyedi díjakat állapította meg svájci frankban, amelyek akkor 
fizetendőek, ha Braziliát egy nemzetközi bejelentésben vagy a nemzetközi lajstromozást követő utólagos 
megjelölésben megjelölték, illetve, ha egy nemzetközi lajstromozás megújítása tekintetében Braziliát 
megjelölték: 
 

Megnevezés Összeg 
(svájci frankban) 

Bejelentés vagy 
utólagos megjelölés 

Első rész 

- minden egyes áru‐ vagy 
szolgáltatási osztályra 
 

Második rész 

- minden egyes áru‐ vagy 
szolgáltatási osztályra 

 
 
 

75 
 
 
 
 
 

135 
Megújítás - minden egyes áru‐ vagy 

szolgáltatási osztályra 
 

193 
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Ha a fizetés a türelmi időn belül történik 

- minden egyes áru‐ vagy 
szolgáltatási osztályra 

 
 
 

292 
 
3. A változás 2020. július 18-án lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 
 
a) Braziliát megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz ezen a 
napon vagy azt követően beérkezett; vagy 
b) Brazília 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) Braziliát olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt követően 
újítottak meg. 

 
 
 

Változás az egyedi díjak összegében: Görögország 
 
1. Görögország Kormánya a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikk (7) bekezdése szerint a Görögország tekintetében 
fizetendő egyedi díjakat módosító nyilatkozatot juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) 
főigazgatójához.   
 
2. Összhangban a Madridi Jegyzőkönyv Végrehajtási Szabályzat 35. szabály (2) bekezdés b) pontjával a 
WIPO főigazgatója, a görög hivatallal történt egyeztetést követően, a következő új 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 

127 
21 

 

 
 

 
634 
106 

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

 

Együttes vagy tanúsító védjegy esetén: 

 

- egy áru‐ vagy szolgáltatási osztályra 
- minden további osztályra 

116 
21 

 

 

 

581 
106 
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3. A változás 2020. augusztus 22-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 
 
a) Görögországot megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz ezen 
a napon vagy azt követően beérkezett; vagy 
b) Görögország 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) Görögországot olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt 
követően újítottak meg. 
 
 
 
 

WIPO SZERZŐI JOGI SZERZŐDÉS 
 

A Naurui Köztársaság csatlakozása 
 
A Naurui Köztársaság Kormánya 2020. május 11-én letétbe helyezte csatlakozási okmányát a Szellemi 
Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organization, WIPO) 1996. december 20-án, 
Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződése vonatkozásában.  
 
A Szerződés a Naurui Köztársaság tekintetében 2020. augusztus 11-én lép hatályba. 
 

 
 

San Marino Köztársaság csatlakozása 
 
San Marino Köztársaság Kormánya 2020. június 2-án letétbe helyezte csatlakozási okmányát a Szellemi 
Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organization, WIPO) 1996. december 20-án, 
Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződése vonatkozásában.  
 
A Szerződés San Marino Köztársaság tekintetében 2020. szeptember 2-án lép hatályba. 
 
 
 

A WIPO ELŐADÁSOKRÓL ÉS A HANGFELVÉTELEKRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSE 
 

San Marino Köztársaság csatlakozása 
 
San Marino Köztársaság Kormánya 2020. június 2-án letétbe helyezte csatlakozási okmányát a Szellemi 
Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organization, WIPO) 1996. december 20-án, 
Genfben aláírt, Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló Szerződése vonatkozásában.  

 

A Szerződés San Marino Köztársaság tekintetében 2020. szeptember 2-án lép hatályba. 
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A VAKOK, LÁTÁSKÁROSULTAK ÉS NYOMTATOTT SZÖVEGET EGYÉB OKBÓL 
HASZNÁLNI KÉPTELEN SZEMÉLYEK MEGJELENT MŰVEKHEZ VALÓ 

HOZZÁFÉRÉSÉNEK MEGKÖNNYÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ MARRAKESH-I SZERZŐDÉS 
 

San Marino Köztársaság csatlakozása 
 
San Marino Köztársaság Kormánya 2020. június 2-án letétbe helyezte csatlakozási okiratát a 2013. június 
27-én Marrakesh-ben elfogadott, a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni 
képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló Marrakesh-i 
Szerződés vonatkozásában. 
 
A fenti Szerződés San Marino Köztársaság tekintetében 2020. szeptember 2-án lép hatályba. 
 
 

Saint Lucia csatlakozása 
 
Saint Lucia Kormánya 2020. június 11-én letétbe helyezte csatlakozási okiratát a 2013. június 27-én 
Marrakesh-ben elfogadott, a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen 
személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló Marrakesh-i Szerződés 
vonatkozásában. 
 
A fenti Szerződés Saint Lucia tekintetében 2020. szeptember 11-én lép hatályba. 
 
 
 

AZ IRODALMI ÉS A MŰVÉSZETI MŰVEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ BERNI EGYEZMÉNY 
 

San Marino Köztársaság csatlakozása  
 

San Marino Köztársaság Kormánya 2020. június 2-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 Berni Egyezmény San Marino Köztársaság tekintetében 2020. szeptember 2-án lép hatályba. Ezen a 
napon San Marino Köztársaság a Berni Egyezmény által létrehozott, az irodalmi és a művészeti művek 
védelméről szóló nemzetközi unió (Berni Unió) tagjává is válik. 
 
 
 

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LETÉTBE HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ HÁGAI 
MEGÁLLAPODÁS GENFI SZÖVEGE 

 
Suriname Köztársaság csatlakozása 

 
Suriname Köztársaság Kormánya 2020. június 10-én letétbe helyezte csatlakozási okiratát az ipari minták 
nemzetközi letétbe helyezéséről szóló Hágai Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben elfogadott szövege 
(„genfi szöveg”) vonatkozásában. 

 
A genfi szöveg Suriname Köztársaság tekintetében 2020. szeptember 10-én lép hatályba. 
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A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL  
SZÓLÓ MADRIDI JEGYZŐKÖNYV 

 
Változás az egyedi díjak összegében: India 

 
1. Összhangban a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 35. szabály (2) bekezdés   
d) pontjával, a WIPO főigazgatója a következő új egyedi díjakat állapította meg svájci frankban, amelyek 
akkor fizetendőek, ha Indiát egy nemzetközi bejelentésben vagy a nemzetközi lajstromozást követő utólagos 
megjelölésben megjelölték, illetve, ha egy nemzetközi lajstromozás megújítása tekintetében Indiát 
megjelölték: 
 

Megnevezés Összeg 
 (svájci frankban) 

Bejelentés vagy 
utólagos megjelölés 

- minden egyes áru‐ vagy 
szolgáltatási osztályra 

 
124 

Megújítás - minden egyes áru‐ vagy 
szolgáltatási osztályra 

 
124 

 
 
3. A változás 2020. augusztus 10-én-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: Mexikó 
 
1. Összhangban a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 35. szabály (2) bekezdés    
d) pontjával, a WIPO főigazgatója a következő új egyedi díjakat állapította meg svájci frankban, amelyek 
akkor fizetendőek, ha Mexikót egy nemzetközi bejelentésben vagy a nemzetközi lajstromozást követő 
utólagos megjelölésben megjelölték, illetve, ha egy nemzetközi lajstromozás megújítása tekintetében 
Mexikót megjelölték: 
 

Megnevezés Összeg 
 (svájci frankban) 

Bejelentés vagy 
utólagos megjelölés 

- minden egyes áru‐ vagy 
szolgáltatási osztályra 

 
132 

Megújítás - minden egyes áru‐ vagy 
szolgáltatási osztályra 

 
127 
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3. A változás 2020. augusztus 10-én-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 
 
a) Mexikót megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz ezen a 
napon vagy azt követően beérkezett; vagy 
b) Mexikó 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) Mexikót olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt követően 
újítottak meg. 
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