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Nemzetközi tájékoztatás

NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

zásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzõkönyvre (Madridi Jegyzõkönyv) vonatkozóan.
A Madridi Jegyzõkönyv 2006. december 5-én lép hatályba a Botswanai Köztársaság vonatkozásában.

A SZELLEMI TULAJDON VILÁGSZERVEZETÉNEK
LÉTESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EGYEZMÉNY ÉS A WIPO
ÁLTAL IGAZGATOTT EGYES SZERZÕDÉSEK
A Szerb Köztársaság nyilatkozata

A Török Köztársaság nyilatkozata
A Szerb Köztársaság Kormánya 2006. szeptember 19-én jogutódlási nyilatkozatot tett.
A nyilatkozat értelmében a Szerb Köztársaság – mint Szerbia és
Montenegró államszövetségének jogutóda – gyakorolja azokat a jogokat, illetve vállalja azokat a kötelezettségeket, amelyek a következõ,
Szerbia és Montenegró államszövetsége által aláírt és megerõsített szerzõdésekbõl hárulnak rá:
– a Szellemi Tulajdon Világszervezetének létesítésére vonatkozó
Egyezmény;
– az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény;
– az irodalmi és mûvészeti mûvek védelmérõl szóló Berni Egyezmény;
– az áruk hamis vagy megtévesztõ származási jelzésének megakadályozására kötött Madridi Megállapodás;
– a gyári vagy kereskedelmi védjegyek nemzetközi lajstromozásáról kötött Madridi Megállapodás;
– a nemzetközi lajstromozásról szóló Madridi Megállapodáshoz
kapcsolódó 1989. évi Jegyzõkönyv;
– az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló 1925. évi Hágai Megállapodás genfi szövege;
– a gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható termékek és
szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodás;
– az ipari minták nemzetközi osztályozásának létesítésére Locarnóban aláírt megállapodás;
– az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására
vonatkozó Lisszaboni Megállapodás;
– az olimpiai jelkép védelmérõl szóló Nairobi Megállapodás;
– az elõadómûvészek, a hangfelvétel-elõállítók és a mûsorsugárzó
szervezetek védelmérõl szóló Római Egyezmény;
– a hangfelvételek elõállítóinak védelmére, hangfelvételeik engedély nélküli sokszorosítása ellen létrejött Genfi Egyezmény;
– a mûhold útján továbbított mûsorhordozó jelek elosztásáról szóló
Brüsszeli Egyezmény;
– a Védjegyjogi Szerzõdés;
– a WIPO Szerzõi Jogi Szerzõdése;
– a WIPO elõadásokról és hangfelvételekrõl szóló Szerzõdése;
– a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe
helyezése nemzetközi elismerésérõl szóló Budapesti Szerzõdés;
– a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés.

A Török Köztársaság Kormánya 2006. szeptember 26-án
nyilatkozatot helyezett letétbe, amelynek értelmében – a Jegyzõkönyv
5. cikke (2) bekezdése c) pontjának megfelelõen – ha az oltalom
elutasítása az oltalom megadása elleni felszólaláson alapul, az ilyen
elutasítás a 18 hónapos határidõ lejárta után közölhetõ.
Ez a nyilatkozat 2006. december 26-án lép hatályba a Török Köztársaság vonatkozásában.
Az Üzbég Köztársaság csatlakozása
Az Üzbég Köztársaság Kormánya 2006. szeptember 27-én letétbe
helyezte csatlakozási okmányát a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzõkönyvre (Madridi Jegyzõkönyv) vonatkozóan.
A csatlakozási okmány a Madridi Jegyzõkönyv 5. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében nyilatkozatot tartalmaz, hogy – a Jegyzõkönyv 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjának megfelelõen – az 5. cikk
(2) bekezdésének a) pontjában az oltalom elutasítására elõírt egyéves
határidõt 18 hónap helyettesíti.
Az Üzbég Köztársaság továbbá kijelenti, hogy a Madridi Jegyzõkönyv 8. cikke (7) bekezdésének a) pontja értelmében minden nemzetközi lajstromozás tekintetében, amelyben a 3ter cikk szerint megemlítik,
továbbá minden ilyen nemzetközi lajstromozás megújítása tekintetében
a pótdíjakból és díjkiegészítésekbõl származó jövedelemrész helyett
egyedi díjat kíván kapni.
A Madridi Jegyzõkönyv 2006. december 27-én lép hatályba az Üzbég Köztársaság vonatkozásában.

HÁGAI MEGÁLLAPODÁS
GENFI SZÖVEG
A Botswanai Köztársaság csatlakozása
A Botswanai Köztársaság Kormánya 2006. szeptember 5-én letétbe helyezte csatlakozási okmányát az 1999. július 2-án, Genfben elfogadott, az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló 1925. évi Hágai Megállapodás genfi szövegére vonatkozóan („genfi szöveg”).
A genfi szöveg a Botswanai Köztársaság vonatkozásában 2006.
december 5-én lép hatályba.

MADRIDI JEGYZÕKÖNYV
A Botswanai Köztársaság csatlakozása
A Botswanai Köztársaság Kormánya 2006. szeptember 5-én letétbe helyezte csatlakozási okmányát a védjegyek nemzetközi lajstromo-
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