Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 04. szám, 2021. 03. 01.
Nemzetközi tájékoztatás

NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LETÉTBE HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ
HÁGAI MEGÁLLAPODÁS
Az 1999. évi szöveg 17. cikk (3) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat: Türkmenisztán
A türkmenisztáni Pénzügyi és Gazdasági Minisztérium Állami Szellemi Tulajdoni Szolgálata 2020.
november 25-én az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló Hágai Megállapodás 1999. évi genfi
szövegének 17. cikk (3) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot juttatott el a Szellemi Tulajdon
Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához, amely rögzíti, hogy a türkmenisztáni jogszabályok által az
oltalomnak az ipari minták tekintetében megengedett leghosszabb időtartama 15 év.
Az oltalom 15 éves leghosszabb időtartama a nyilatkozat szerint a Türkmenisztánt megjelölő valamennyi
nemzetközi lajstromozásra vonatkozik, ideértve azokat is, ahol a nemzetközi lajstromozás napja ezen
értesítés napját megelőző időpont.

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ MADRIDI JEGYZŐKÖNYV

Változás az egyedi díjak összegében: Izrael
1. Izrael kormánya a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikk (7) bekezdése szerint az Izrael tekintetében fizetendő
egyedi díjakat módosító nyilatkozatot juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO)
főigazgatójához.
2. 2021. március 7-től az Izrael tekintetében fizetendő egyedi díjak a következők:
Megnevezés

Bejelentés vagy
utólagos
megjelölés

Összeg
(svájci frankban)
2021. március 6-ig 2021. március 7-től

-

egy áru‐ vagy szolgáltatási osztályra

469

442

-

minden egyes további osztályra

352

332

-

egy áru‐ vagy szolgáltatási osztályra

836

788

-

minden egyes további osztályra

706

665

Megújítás
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3. Ezek a díjak akkor fizetendőek, ha
a)
Izraelt megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz 2021.
március 7-én vagy azt követően beérkezett; vagy
b)
Izrael a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő Felének hivatalához
2021. március 7-én vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO Nemzetközi Irodájánál
ezen a napon vagy azt követően nyújtottak be; vagy
c)
Izraelt olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet 2021. március 7-én vagy azt
követően újítottak meg.

Változás az egyedi díjak összegében: Törökország
1. Törökország kormánya a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikk (7) bekezdése szerint a Törökország tekintetében
fizetendő egyedi díjakat módosító nyilatkozatot juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO)
főigazgatójához.
2. 2021. január 21-től a Törökország tekintetében fizetendő egyedi díjak a következők:
Megnevezés

Összeg
(svájci frankban)
2021. január 20-ig 2021. január 21-től

Bejelentés vagy
utólagos
megjelölés

-

egy áru‐ vagy szolgáltatási osztályra

73

59

-

minden egyes további osztályra

14

12

Megújítás

-

függetlenül az osztályok számától

72

58

3. Ezek a díjak akkor fizetendőek, ha
a)
Törökországot megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz
2021. január 21-én vagy azt követően beérkezett; vagy
b)
Törökország a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő Felének
hivatalához 2021. január 21-én vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO Nemzetközi
Irodájánál ezen a napon vagy azt követően nyújtottak be; vagy
c)
Törökországot olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet 2021. január 21-én vagy azt
követően újítottak meg.
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Változás az egyedi díjak összegében: Zambia
1. Zambia kormánya a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikk (7) bekezdése szerint a Zambia tekintetében fizetendő
egyedi díjakat módosító nyilatkozatot juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO)
főigazgatójához.
2. 2021. január 21-től a Zambia tekintetében fizetendő egyedi díjak a következők:
Megnevezés

Bejelentés vagy
utólagos
megjelölés

Összeg
(svájci frankban)
2021. január 20-ig 2021. január 21-től

-

egy áru‐ vagy szolgáltatási osztályra

78

65

-

minden egyes további osztályra

63

52

-

egy áru‐ vagy szolgáltatási osztályra

261

216

-

minden egyes további osztályra

209

173

Megújítás

3. Ezek a díjak akkor fizetendőek, ha
a)
Zambiát megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz 2021.
január 21-én vagy azt követően beérkezett; vagy
b)
Zambia a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő Felének hivatalához
2021. január 21-én vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO Nemzetközi Irodájánál
ezen a napon vagy azt követően nyújtottak be; vagy
c)
Zambiát olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet 2021. január 21-én vagy azt
követően újítottak meg.
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