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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS 

 

 

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL 
SZÓLÓ MADRIDI JEGYZŐKÖNYV 

 
Változás az egyedi díjak összegében: Laoszi Népi Demokratikus 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 Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságot egy nemzetközi bejelentésben vagy a 
nemzetközi lajstromozást követő utólagos megjelölésben megjelölték, illetve, ha egy nemzetközi 
lajstromozás megújítása tekintetében a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságot megjelölték. 
 
2. 2022. október 20-tól a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság tekintetében fizetendő új egyedi díjak a 
következők: 
 

Megnevezés Összeg 
(svájci frankban) 

2022. október 19-ig 2022. október 20-től 

Bejelentés vagy 
utólagos 

megjelölés 

- egy áru- vagy szolgáltatási 
osztályra 

- minden egyes további 
osztályra 

 
91 
 

65 

 
71 
 

51 

Megújítás 

- egy áru- vagy szolgáltatási 
osztályra 

- minden egyes további 
osztályra 

 
91 
 

65 

 
71 
 

51 
 
 
3. Ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 
 
a) a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságot megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely 
a származási hivatalhoz 2022. október 20-án vagy azt követően beérkezett; vagy 
b) a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a 
jogosult Szerződő Felének hivatalához 2022. október 20-án vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet 
közvetlenül a WIPO Nemzetközi Irodájánál ezen a napon vagy azt követően nyújtottak be; vagy 
c) a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságot olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet 
2022. október 20-án vagy azt követően újítottak meg. 
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Változás az egyedi díjak összegében: Pakisztán 
 
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 Pakisztánt egy nemzetközi bejelentésben vagy a nemzetközi lajstromozást követő utólagos 
megjelölésben megjelölték, illetve, ha egy nemzetközi lajstromozás megújítása tekintetében Pakisztánt 
megjelölték. 
 
2. 2022. október 20-tól a Pakisztán tekintetében fizetendő új egyedi díjak a következők: 
 

Megnevezés Összeg 
(svájci frankban) 

2022. október 19-ig 2022. október 20-től 
Bejelentés vagy 

utólagos 
megjelölés 

- minden egyes áru‐ vagy 

szolgáltatási osztályra 

 
94 

 
75 

Megújítás 
- minden egyes áru‐ vagy 

szolgáltatási osztályra 

 
83 

 
66 

 
 
3. Ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 
 
a) Pakisztánt megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz 2022. 
október 20-án vagy azt követően beérkezett; vagy 
b) Pakisztán a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő Felének hivatalához 
2022. október 20-án vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO Nemzetközi Irodájánál 
ezen a napon vagy azt követően nyújtottak be; vagy 
c) Pakisztánt olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet 2022. október 20-án vagy azt 
követően újítottak meg. 
 
 
 

Változás az egyedi díjak összegében: Törökország 
 
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 Törökországot egy nemzetközi bejelentésben vagy a nemzetközi lajstromozást követő 
utólagos megjelölésben megjelölték, illetve, ha egy nemzetközi lajstromozás megújítása tekintetében 
Törökországot megjelölték. 
 
2. 2022. október 20-tól a Törökország tekintetében fizetendő új egyedi díjak a következők: 
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Megnevezés Összeg 
(svájci frankban) 

2022. október 19-ig 2022. október 20-től 

Bejelentés vagy 
utólagos 

megjelölés 

- egy áru‐ vagy szolgáltatási 

osztályra 

- minden egyes további 

osztályra 

 
35 
 
7 

 
27 
 
5 

Megújítás 
- függetlenül az osztályok 

számától 

 
34 

 
27 

 
 
3. Ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 
 
a) Törökországot megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz 
2022. október 20-án vagy azt követően beérkezett; vagy 
b) Törökország a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő Felének 
hivatalához 2022. október 20-án 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 2022. október 20-án vagy 
azt követően újítottak meg. 
 
 
 

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁHOZ  
KAPCSOLÓDÓ MADRIDI JEGYZŐKÖNYV 

 
Változás az egyedi díjak összegében: Kanada 

 
1. Kanada kormánya a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikk (7) bekezdése szerint a Kanada tekintetében fizetendő 
egyedi díjakat módosító nyilatkozatot juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) 
főigazgatójához.   
 
2. 2023. január 1-jétől a Kanada tekintetében fizetendő egyedi díjak a következők: 
 

Megnevezés Összeg 
(svájci frankban) 

2022. december 31-ig 2023. január 1-jétől 

Bejelentés vagy 
utólagos megjelölés 

- egy áru‐ vagy szolgáltatási 

osztályra 

- minden egyes további 

osztályra 

 
245 

 
74 

 
255 

 
77 

Megújítás 

- egy áru‐ vagy szolgáltatási 

osztályra 

- minden egyes további 

osztályra 

 
296 

 
93 

 
309 

 
96 
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4. Ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 
 
a) Kanadát megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz 2023. 
január 1-jén vagy azt követően beérkezett; vagy 
b) Kanada a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő Felének hivatalához 
2023. január 1-jén vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO Nemzetközi Irodájánál 
ezen a napon vagy azt követően nyújtottak be; vagy 
c) Kanadát olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet 2023. január 1-jén vagy azt 
követően újítottak meg. 
 
 
 

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LETÉTBE HELYEZÉSÉRŐL  
SZÓLÓ HÁGAI MEGÁLLAPODÁS  

 
Változás az egyéni megjelölési díjak összegében: Japán 

 
1. Összhangban a Hágai Megállapodás 1999. évi szövegéhez és 1960. évi szövegéhez kapcsolódó Közös 
Végrehajtási Szabályzat 28. szabály (2) bekezdés d) pontjával a Szellemi Tulajdon Világszervezetének 
(World Intellectual Property Organization, WIPO) főigazgatója a következő egyéni megjelölési díjakat 
állapította meg, amelyeket a Japánt megjelölő nemzetközi bejelentésekhez, illetve a Japánt megjelölő 
nemzetközi lajstromozások megújításához kapcsolódóan kell megfizetni: 
 

Egyéni megjelölési díj Összeg 
(svájci frankban) 

Nemzetközi bejelentés - minden egyes mintára  507 
Első megújítás  - minden egyes mintára  574 
Második megújítás - minden egyes mintára  574 
Harmadik megújítás - minden egyes mintára  574 
Negyedik megújítás - minden egyes mintára  574 
 
2. A változás 2022. december 1-jén lép hatályba. 
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