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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS 

 

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁHOZ 
KAPCSOLÓDÓ MADRIDI JEGYZŐKÖNYV 

 
Változás az egyedi díjak összegében: Türkmenisztán 

 
1. Türkmenisztán kormánya a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikk (7) bekezdése szerint a Türkmenisztán 
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 türkmenisztáni 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 

228 
  91 

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

456 
228 

 
3. A változás 2020. november 17-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 
 
a) Türkmenisztánt megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz 
ezen a napon vagy azt követően beérkezett; vagy 
b) Türkmenisztán 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) Türkmenisztánt olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt 
követően újítottak meg. 
 
 

 
A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MADRIDI 

MEGÁLLAPODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV 

 
A Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 34. szabály (2) bekezdés  

b) pontja szerinti értesítés visszavonása: Vietnám 
 
1. A vietnámi hivatal a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 34. szabály (2) 
bekezdés b) pontja szerint a Vietnám részéről közölt értesítést visszavonó közleményt juttatott el a Szellemi 
Tulajdon Világszervezetének főigazgatójához. 
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2. A visszavonás 2020. szeptember 1-jén lépett hatályba. 
 
3. Ennek megfelelően, a vietnámi hivatal 2020. szeptember 1-jétől nem szedi be és nem továbbítja a WIPO 
Nemzetközi Irodája felé a Madridi Jegyzőkönyv és a Végrehajtási Szabályzat alapján fizetendő díjakat. 
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