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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS 

 

 
A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁHOZ 

 KAPCSOLÓDÓ MADRIDI JEGYZŐKÖNYV 

 
Változás az egyedi díjak összegében: Norvégia 

 
1. Norvégia Kormánya a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikk (7) bekezdése szerint a Norvégia tekintetében 
fizetendő egyedi díjakat módosító nyilatkozatot juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) 
főigazgatójához.   
 
2. 2023. február 28-ig a Norvégia tekintetében fizetendő egyedi díjak a következők: 
 

Megnevezés Összeg 
(svájci frankban) 

Bejelentés vagy 
utólagos 

megjelölés 

- három áru- vagy szolgáltatási osztályra 
 

- minden egyes további osztályra 
 
Együttes védjegyek estén: 
 
- három áru- vagy szolgáltatási osztályra 

 
- minden egyes további osztályra 

216 
 

  61 
 
 
 

216 
 

  61 

Megújítás 

- három áru- vagy szolgáltatási osztályra 
 

- minden egyes további osztályra 
 
Együttes védjegyek estén: 
 
- három áru- vagy szolgáltatási osztályra 

 
- minden egyes további osztályra 

244 
 

  94 
 
 
 

244 
 

  94 

 
3. 2023. március 1-jétől a Norvégia tekintetében fizetendő egyedi díjak a következők: 
 

Megnevezés Összeg 
(svájci frankban) 

Bejelentés vagy 
utólagos megjelölés 

- egy áru- vagy szolgáltatási osztályra 
 

- minden egyes további osztályra 
 
Együttes és tanúsító védjegyek, illetve 
hitelesítési jegyek estén: 

 
280 

 
  72 
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- egy áru- vagy szolgáltatási osztályra 

 
- minden egyes további osztályra 

 
386 

 
159 

Megújítás 

- egy áru- vagy szolgáltatási osztályra 
 

- minden egyes további osztályra 
 
Együttes és tanúsító védjegyek, illetve 
hitelesítési jegyek estén: 
 
- egy áru- vagy szolgáltatási osztályra 

 
- minden egyes további osztályra 

 
251 

 
  97 

 
 
 
 

497 
 

203 

 
 
4. Ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 
 

a) Norvégiát megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz 
2023. március 1-jén vagy azt követően beérkezett; vagy 

b) Norvégia a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő Felének 
hivatalához 2023. március 1-jén vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO 
Nemzetközi Irodájánál ezen a napon vagy azt követően nyújtottak be; vagy 

c) Norvégiát olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet 2023. március 1-jén vagy 
azt követően újítottak meg. 

 
 
 

A VAKOK, LÁTÁSKÁROSULTAK ÉS NYOMTATOTT SZÖVEGET EGYÉB OKBÓL 
HASZNÁLNI KÉPTELEN SZEMÉLYEK MEGJELENT MŰVEKHEZ VALÓ 

HOZZÁFÉRÉSÉNEK MEGKÖNNYÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ MARRAKESH-I SZERZŐDÉS 
 

A Vietnámi Szocialista Köztársaság csatlakozása 
 

 
A Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual 
Property Organization, WIPO) főigazgatójánál 2022. december 6-án letétbe helyezte csatlakozási okiratát a 
2013. június 27-én Marrakesh-ben elfogadott, a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból 
használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló Marrakesh-
i Szerződés vonatkozásában. 
 
A fenti Szerződés a Vietnámi Szocialista Köztársaság tekintetében 2023. március 6-án lép hatályba. 
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SZABADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS 
(Patent Cooperation Treaty, PCT) 

 
A Mauritiusi Köztársaság csatlakozása 

 
 
A Mauritiusi Köztársaság Kormánya 2022. december 15-én a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World 
Intellectual Property Organization, WIPO) főigazgatójánál letétbe helyezte csatlakozási okiratát az 1970. 
június 19-én Washingtonban aláírt, és 1979. szeptember 28-án, 1984. február 3-án és 2001. október 3-án 
módosított Szabadalmi Együttműködési Szerződés vonatkozásában. 

 
A Szerződés a Mauritiusi Köztársaság tekintetében 2023. március 15-én lép hatályba. 

 
 
 

A MIKROORGANIZMUSOK SZABADALMI ELJÁRÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ LETÉTBE 
HELYEZÉSE NEMZETKÖZI ELISMERÉSÉRŐL SZÓLÓ  

BUDAPESTI SZERZŐDÉS 
 

Az Afrikai Szellemi Tulajdoni Szervezet nyilatkozata 

 
 
Az Afrikai Szellemi Tulajdoni Szervezet (OAPI) 2022. december 15-én a következő nyilatkozatot helyezte 
letétbe a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatójánál: 
 

- „Az OAPI kijelenti, hogy a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése 
nemzetközi elismeréséről szóló, 1977. április 28-án Budapesten aláírt és 1980. szeptember 26-án 
módosított Budapesti Szerződés 9. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően elfogadja a Budapesti 
Szerződés 3. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt elismerés kötelezettségét, a Szerződés 3. cikk (2) 
bekezdésében foglalt követelményekre vonatkozó kötelezettséget, valamint a Szerződés és 
Végrehajtási Szabályzata minden olyan rendelkezését, amely kormányközi iparjogvédelmi 
szervezetekre vonatkozik.” 

 
A fenti nyilatkozat az Afrikai Szellemi Tulajdoni Szervezet tekintetében 2023. március 15-én lép hatályba. 

 
 

A LISSZABONI MEGÁLLAPODÁS EREDETMEGJELÖLÉSEKRŐL ÉS FÖLDRAJZI 
JELZÉSEKRŐL SZÓLÓ GENFI SZÖVEGE 

 
Az Afrikai Szellemi Tulajdoni Szervezet csatlakozása 

 
 

Az Afrikai Szellemi Tulajdoni Szervezet (OAPI) a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual 
Property Organization, WIPO) főigazgatójánál 2022. december 15-én letétbe helyezte csatlakozási 
okmányát a Lisszaboni Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló, 2015. május 20-
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án Genfben elfogadott szövege (a Lisszaboni Megállapodás genfi szövege) vonatkozásában. Az említett 
okmány a következő nyilatkozatot tartalmazza: 
 

- Összhangban a Lisszaboni Megállapodás genfi szövegének 28. cikk (1) bekezdés (iii) pontjával, az 
OAPI belső eljárásaival összhangban megfelelő felhatalmazást kapott arra, hogy a Lisszaboni 
Megállapodás genfi szövegének részese legyen és, hogy az Afrikai Szellemi Tulajdoni Szervezetet 
létrehozó Bangui Megállapodás értelmében a 2015. december 14-i törvény VI. melléklete 
alkalmazandó, amely szerint a földrajzi árujelzők tekintetében regionális oltalom szerezhető; 

- Összhangban a Lisszaboni Megállapodás genfi szövegének 29. cikk (4) bekezdésével, az OAPI 
kijelenti, hogy a Lisszaboni Megállapodás genfi szövegének 15. cikk (1) bekezdése szerinti határidőt 
és a Lisszaboni Megállapodás genfi szövegének 17. cikke szerinti időszakot egy évvel kiterjeszti, a 
Közös Végrehajtási Szabályzatban rögzített eljárásoknak megfelelően; és  

- Összhangban a Lisszaboni Megállapodás genfi szövegének 7. cikk (4) bekezdésével, az OAPI 
kijelenti, hogy egyedi díjat kíván kapni az egyes nemzetközi lajstromozások érdemi vizsgálata 
költségeinek fedezésére. 
 

A Lisszaboni Megállapodás genfi szövege az OAPI tekintetében 2023. március 15-én lép hatályba. 
 

 
A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ  

MADRIDI JEGYZŐKÖNYV 

 
A Madridi Jegyzőkönyv 8. cikk (7) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat: Belize 

 
 
1. Belize Kormánya a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikk (7) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatot juttatott el 
a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához, amely alapján Belize egyedi díjat kíván 
kapni, ha Belize-t egy nemzetközi bejelentésben vagy a nemzetközi lajstromozást követő megjelölésben 
megjelölték, illetve, ha egy nemzetközi lajstromozás megújítása tekintetében Belize-t megjelölték (a 
pótdíjakból és díjkiegészítésekből származó jövedelemrész helyett). 
 
2. Összhangban a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 35. szabály (2) bekezdés b) 
pontjával, a WIPO főigazgatója, Belize hivatalával történt egyeztetést követően, a következő egyedi díjakat 
állapította meg svájci frankban: 
 

Megnevezés Összeg 
(svájci frankban) 

Bejelentés vagy 
utólagos 

megjelölés 

- egy áru- vagy szolgáltatási osztályra 
 

- minden egyes további osztályra 

 
226 

 
  48 

Megújítás 
- egy áru- vagy szolgáltatási osztályra 

 
- minden egyes további osztályra 

 
178 

 
  36 
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3. A nyilatkozat 2023. február 24-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 
 
a) Belize-t megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz ezen a 
napon vagy ezt követően beérkezett; vagy 
b) Belize a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő Felének hivatalához 
ezen a napon vagy ezt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO Nemzetközi Irodájánál ezen 
a napon vagy ezt követően nyújtottak be; vagy 
c) Belize-t olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy ezt követően 
újítottak meg. 
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