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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS 

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LETÉTBE HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 

HÁGAI MEGÁLLAPODÁS  

Egyéni megjelölési díj: Türkmenisztán 

1. Türkmenisztán kormánya az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló Hágai Megállapodás

genfi szövegének (1999. évi szöveg) 7. cikk (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot tett, amely alapján minden

nemzetközi bejelentéssel kapcsolatban, amelyikben Türkmenisztánt megjelölték és a Türkmenisztánt

megjelölő minden nemzetközi lajstromozás megújításával kapcsolatban az előírt megjelölési díj helyébe

egyéni megjelölési díj lép.

2. Összhangban a Hágai Megállapodás 1999. évi és 1960. évi szövegéhez kapcsolódó Közös Végrehajtási

Szabályzat 28. szabály (2) bekezdés b) pontjával a WIPO főigazgatója, Türkmenisztán Pénzügyi és

Gazdasági Minisztériumának Állami Szellemi Tulajdoni Szolgálatával történt egyeztetést követően, a

Türkmenisztán tekintetében fizetendő egyéni megjelölési díjakat állapított meg:

Egyéni megjelölési díj Összeg 

(svájci frankban) 

Nemzetközi 

bejelentés 

egy mintára 

minden további mintára 

589 

36 

Megújítás az első megújításra 1019 

a második megújításra 1586 

3. Összhangban az 1999. évi szöveg 30. cikk (1) bekezdés (ii) pontjával, az egyéni megjelölési díjra

vonatkozó fenti nyilatkozat 2020. december 11-én lép hatályba. Ezért az egyéni megjelölési díj akkor

fizetendő, ha Türkmenisztánt olyan nemzetközi bejelentésben jelölték meg, ahol a nemzetközi lajstromozás

napja azonos a fenti nappal vagy annál későbbi, az 1999. évi szöveg 10. cikk (2) bekezdésnek megfelelően.

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LETÉTBE HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 

HÁGAI MEGÁLLAPODÁS  

Egyéni megjelölési díjak módosítása: Koreai Köztársaság 

1. Emlékeztetőül, az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló Hágai Megállapodás genfi

szövegéhez (1999. évi szöveg) történő csatlakozásakor a Koreai Köztársaság kormánya az 1999. évi szöveg

7. cikk (2) bekezdése, illetve a Hágai Megállapodás 1999. évi és 1960. évi szövegéhez kapcsolódó Közös

Végrehajtási Szabályzat 12. szabály (1) bekezdés (c) pont (i) alpontja szerinti nyilatkozatot tett.

2. A két nyilatkozatnak megfelelően, a megjelölési díj harmadik szintje az ipari minták nemzetközi

osztályozásának (Locarnói Osztályozás) 2., 5. és 19. osztályába tartozó termékekre vonatkozó nemzetközi

bejelentésekre alkalmazandó, míg az egyéni megjelölési díj minden más osztályba tartozó termékre



Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 22. szám, 2020. 11. 30. 

Nemzetközi tájékoztatás 

108 

vonatkozó nemzetközi bejelentésre, illetve az azokból eredő bármely nemzetközi lajstromozás megújítására 

alkalmazandó. 

3. A Koreai Köztársaság kormánya a fent említett két nyilatkozat hatályát módosító nyilatkozatokról

értesítette a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (World Intellectual Property Organization, WIPO)

főigazgatóját, amelyek szerint:

- a megjelölési díj harmadik szintje a Locarnói Osztályozás 1., 2., 3., 5., 9., 11. vagy 19. osztályába

tartozó termékekre vonatkozó nemzetközi bejelentésekre alkalmazandó; és

- az egyéni megjelölési díj minden más osztályba tartozó termékre vonatkozó nemzetközi bejelentésre,

illetve az azokból származó bármely nemzetközi lajstromozás megújítására alkalmazandó.

4. Tekintettel az 1999. évi szöveg 7. cikk (2) bekezdése szerinti módosított nyilatkozatra, összhangban a

Közös Végrehajtási Szabályzat 28. szabály (2) bekezdés b) pontjával, a WIPO főigazgatója, a Koreai

Szellemi Tulajdoni Hivatallal történt egyeztetést követően, a Koreai Köztársaság tekintetében fizetendő

következő egyéni megjelölési díjakat állapította meg svájci frankban:

Egyéni megjelölési díj Összeg 

(svájci frankban) 

Nemzetközi 

bejelentés 

egy mintára 184 

Megújítás 

(mindegyik mintára) 

az első megújításra 296 

a második megújításra 699 

a harmadik megújításra 806 

5. Összhangban az 1999. évi szöveg 30. cikk (1) bekezdés (ii) pontjával és a 12. szabály (1) bekezdés (c)

pont (ii) alpontjával, valamint a beérkezett nyilatkozat alapján, a fenti nyilatkozatok, ideértve az új egyéni

megjelölési díjakat is, 2020. december 1-jén lépnek hatályba. Ezért fontos megjegyezni, hogy ezek a

változások akkor alkalmazandóak, ha a Koreai Köztársaságot olyan nemzetközi bejelentésben jelölték meg,

ahol a nemzetközi lajstromozás napja azonos a fenti nappal vagy annál későbbi, az 1999. évi szöveg 10. cikk

(2) bekezdésnek megfelelően.

6. Végül, a módosításokból eredően a Koreai Köztársaság által a Közös Végrehajtási Szabályzat 18. szabály

(1) bekezdés (b) pontja szerint meghatározott 12 hómapos elutasítási határidő nem alkalmazandó a Locarnói

Osztályozás 1., 3., 9., illetve 11. osztályába tartozó termékekre vonatkozó nemzetközi lajstromozásokra és

ahol a nemzetközi lajstromozás napja 2020. december 1. vagy azt követő időpont. Emlékeztetőül, az említett

elutasítási határidő korábban sem volt alkalmazandó a Locarnói Osztályozás 2., 5., illetve 19. osztályába

tartozó termékekre vonatkozó nemzetközi lajstromozásokra.
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A VAKOK, LÁTÁSKÁROSULTAK ÉS NYOMTATOTT SZÖVEGET EGYÉB OKBÓL 

HASZNÁLNI KÉPTELEN SZEMÉLYEK MEGJELENT MŰVEKHEZ VALÓ 

HOZZÁFÉRÉSÉNEK MEGKÖNNYÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ MARRÁKESI SZERZŐDÉS 

Megerősítés Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága részéről 

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya 2020. október 1-jén letétbe helyezte a 

2013. június 27-én Marrákesben elfogadott, a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból 

használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló Marrákesi 

Szerződésre vonatkozó megerősítő okiratát Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, 

Guernsey Bailiffség, Jersey Bailiffség, Gibraltár és Man-sziget tekintetében. 

A fenti Szerződés Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Guernsey Bailiffség, Jersey 

Bailiffség, Gibraltár és Man-sziget tekintetében 2021. január 1-jén lép hatályba. 

AZ IPARI TULAJDON OLTALMÁRA LÉTESÜLT PÁRIZSI UNIÓS EGYEZMÉNY ÉS EGYÉB, 

WIPO ÁLTAL ADMINISZTRÁLT SZERZŐDÉSEK 

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága nyilatkozatai 

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya a Szellemi Tulajdon Világszervezete 

(World Intellectual Property Organization, WIPO) főigazgatójánál 2020. október 1-jén a következő 

nyilatkozatokat helyezte letétbe: 

- összhangban az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény 24. cikk (1) bekezdésével,

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya kijelenti, hogy a Párizsi Uniós

Egyezménynek az Egyesült Királyság részéről történt megerősítése kiterjed Gibraltár területére is

olyan nemzetközi kapcsolatok tekintetében, amelyekért az Egyesült Királyság felelős;

- összhangban az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezmény 31. cikk (1)

bekezdésével, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya kijelenti, hogy a

Berni Egyezménynek az Egyesült Királyság részéről történt megerősítése kiterjed Gibraltár

területére is olyan nemzetközi kapcsolatok tekintetében, amelyekért az Egyesült Királyság felelős;

- Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya kijelenti, hogy a védjegyek

nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó Jegyzőkönyvnek az

Egyesült Királyság részéről történt megerősítése kiterjed Gibraltár és Guernsey Bailiffség területére

is olyan nemzetközi kapcsolatok tekintetében, amelyekért az Egyesült Királyság felelős;

- összhangban a gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások

nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodás 13. cikkével, Nagy-Britannia és

Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya kijelenti, hogy a Nizzai Megállapodásnak az

Egyesült Királyság részéről történt megerősítése kiterjed Gibraltár területére is olyan nemzetközi

kapcsolatok tekintetében, amelyekért az Egyesült Királyság felelős;

- összhangban a Szabadalmi Együttműködési Szerződés 62. cikk (3) bekezdésével, Nagy-Britannia és

Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya kijelenti, hogy a Szerződésnek az Egyesült

Királyság részéről történt megerősítése kiterjed Gibraltár területére is olyan nemzetközi kapcsolatok

tekintetében, amelyekért az Egyesült Királyság felelős.
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A fenti nyilatkozatok az adott nyilatkozatban rögzített területek tekintetében 2021. január 1-jén lépnek 

hatályba. 
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