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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS 

 

 

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL  
SZÓLÓ MADRIDI JEGYZŐKÖNYV 

 
Változás az egyedi díjak összegében: Szíriai Arab Köztársaság 

 
1. Összhangban a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 35. szabály (2) bekezdés   
d) pontjával, a WIPO főigazgatója új egyedi díjakat állapított meg svájci frankban, amelyek akkor 
fizetendőek, ha a Szíriai Arab Köztársaságot egy nemzetközi bejelentésben vagy a nemzetközi lajstromozást 
követő utólagos megjelölésben megjelölték, illetve, ha egy nemzetközi lajstromozás megújítása tekintetében 
a Szíriai Arab Köztársaságot megjelölték. 
 
2. 2021. szeptember 12-től a Szíriai Arab Köztársaság tekintetében fizetendő új egyedi díjak a következők: 
 

Megnevezés Összeg 
(svájci frankban) 

2021. szeptember 11-ig 2021. szeptember 12-től 

Bejelentés vagy 
utólagos megjelölés 

- minden egyes áru- 
vagy szolgáltatási 
osztályra 

 
185 

 
92 

Megújítás 

- minden egyes áru- 
vagy szolgáltatási 
osztályra 

 
185 

 
92 

 
 
3. Ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 
 
a) a Szíriai Arab Köztársaságot megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási 
hivatalhoz 2021. szeptember 12-én vagy azt követően beérkezett; vagy 
b) a Szíriai Arab Köztársaság a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő 
Felének hivatalához 2021. szeptember 12-én vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a 
WIPO Nemzetközi Irodájánál ezen a napon vagy azt követően nyújtottak be; vagy 
c) a Szíriai Arab Köztársaságot olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet 2021. 
szeptember 12-én vagy azt követően újítottak meg. 
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A Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 40. szabály (6) bekezdése szerinti 
értesítés visszavonása: Belarusz 

 
1. A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához 2021. július 29-én a belarusz hivataltól 
a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Jegyzőkönyv Végrehajtási Szabályzatának (VSZ) 
40. szabály (6) bekezdése szerinti értesítést azonnali hatállyal visszavonó tájékoztató érkezett. 
 
2. Ennek megfelelően, a fenti időponttól a belarusz hivatal a nemzetközi lajstromozásnak a VSZ 27bis 
szabály (1) bekezdése szerinti megosztására vonatkozó kérelmet küldhet a WIPO Nemzetközi Irodájának.  
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