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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ
MADRIDI MEGÁLLAPODÁSHOZ
KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV
A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság csatlakozása
A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya 2015. december 7-én letétbe helyezte csatlakozási
okmányát a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó
Jegyzőkönyv vonatkozásában. A Madridi Jegyzőkönyv a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság
tekintetében 2016. március 7-én lép hatályba.
A fenti csatlakozási okmány mellékletét képezik a következő nyilatkozatok:
–

a Madridi Jegyzőkönyv 5. cikke (2) bekezdésének (b) pontjában hivatkozott nyilatkozat, amely
szerint az oltalom ideiglenes elutasításáról szóló közlés egyéves határidejét 18 hónap váltja fel;
– a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikke (7) bekezdésének (a) pontjában hivatkozott nyilatkozat, amely
szerint a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság egyedi díjat kíván kapni, amennyiben nemzetközi
bejelentésben megjelölték, a nemzetközi lajstromozást követő megjelölés esetén, valamint olyan
nemzetközi lajstromozás megújítása tekintetében, ahol a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságot
megjelölték (a pótdíjakból és díjkiegészítésekből származó jövedelemrész helyett).

A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság által a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikke (7) bekezdésének (a) pontja
szerinti egyedi díjak egy külön értesítésben kerülnek közlésre.
A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságnak a Madridi Jegyzőkönyvhöz történt csatlakozásával a Madridi
Jegyzőkönyv szerződő feleinek száma 97-re emelkedik.

A Dán Királyság nyilatkozata
Hivatkozással a Dán Királyság Kormányának az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló 1925.
évi Hágai Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált szövege („genfi szöveg”) vonatkozásában
2008. szeptember 9-én letétbe helyezett megerősítő okiratára, valamint az említett okiratban foglalt
nyilatkozatra, amely szerint „későbbi döntésig, a genfi szöveg nem alkalmazandó a Feröer-szigetekre és
Grönlandra”, a Dán Királyság Kormánya 2016. január 13-án letétbe helyezett egy nyilatkozatot, amely
szerint visszavonja a genfi szöveg megerősítésekor tett nyilatkozatát „azzal, hogy további értesítésig a
Jegyzőkönyv nem alkalmazandó a Feröer-szigetekre”.
A fenti nyilatkozat 2016. április 13-án lép hatályba.
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A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság nyilatkozata
1. 2015. december 7-én a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatója megkapta a Laoszi
Népi Demokratikus Köztársaságtól a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikke (7) bekezdésének (a) pontjában
hivatkozott nyilatkozatot, amely szerint a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság egyedi díjat kíván kapni,
amennyiben nemzetközi bejelentésben megjelölték, a nemzetközi lajstromozást követő megjelölés esetén,
valamint olyan nemzetközi lajstromozás megújítása tekintetében, ahol a Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaságot megjelölték (a pótdíjakból és díjkiegészítésekből származó jövedelemrész helyett).
2. Összhangban a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi
Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 35. szabálya (2) bekezdésének (b) pontjával a
WIPO főigazgatója, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Hivatalával történt egyeztetést követően, a
következő egyedi díjakat állapította meg svájci frankban:
Megnevezés
Bejelentés vagy
utólagos megjelölés
Megújítás

-

egy áru- vagy szolgáltatási
osztályra
minden további osztályra
egy áru- vagy szolgáltatási
osztályra
minden további osztályra

Összeg
(svájci frankban)
141
101
141
101

3. A nyilatkozat 2016. március 7-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek
a)
ha a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságot megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben,
amely a származási hivatalhoz ezen a napon vagy azt követően beérkezett, illetve amelyet a 11. szabály (1)
bekezdésének (c) pontja szerint ezen a napon vagy azt követően beérkezettnek kell tekinteni; vagy
b)
ha a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a
jogosult Szerződő Felének hivatalához ezen a napon vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül
a WIPO Nemzetközi Irodájánál ezen a napon vagy azt követően nyújtottak be; vagy
c)
ha a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságot olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg,
amelyet ezen a napon vagy azt követően újítottak meg.

Változás az egyedi díj összegében: Curaçao területi entitás
1. Összhangban a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi
Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 35. szabálya (2) bekezdésének (c) pontjával
a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatója, Curaçao területi entitás hivatalának
kérésére, a következő egyedi díjakat állapította meg svájci frankban, amelyek akkor fizetendőek, ha
megjelölték Curaçao területi entitást egy nemzetközi bejelentésben, a nemzetközi lajstromozást követő
megjelölésben, illetve egy olyan nemzetközi lajstromozás megújítása tekintetében, amelyben Curaçao
területi entitást megjelölték:
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Megnevezés
Bejelentés vagy
utólagos megjelölés

-

három áru- vagy szolgáltatási
osztályra
minden további osztályra

Amennyiben a védjegy együttes
védjegy:
- három áru- vagy szolgáltatási
osztályra
- minden további osztályra
Megújítás

-

három áru- vagy szolgáltatási
osztályra
minden további osztályra

Amennyiben a védjegy együttes
védjegy:
- három áru- vagy szolgáltatási
osztályra
- minden további osztályra

Összeg
(svájci frankban)
336
35

667
68
336
35

667
68

2. A változás 2016. február 14-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek
a) ha Curaçao területi entitást megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási
hivatalhoz ezen a napon vagy azt követően beérkezett, illetve a 11. szabály (1) bekezdésének (c)
pontja szerint ezen a napon vagy azt követően beérkezettnek kell tekinteni; vagy
b) ha Curaçao területi entitás a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő
Felének hivatalához ezen a napon vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO
Nemzetközi Irodájánál ezen a napon vagy azt követően nyújtottak be; vagy
c) ha Curaçao területi entitást olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon
vagy azt követően újítottak meg.

Változás az egyedi díj összegében: Szíriai Arab Köztársaság
1. Összhangban a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi
Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 35. szabálya (2) bekezdésének (d) pontjával a
Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatója a következő egyedi díjakat állapította meg
svájci frankban, amelyek akkor fizetendőek, ha megjelölték a Szíriai Arab Köztársaságot egy nemzetközi
bejelentésben, a nemzetközi lajstromozást követő megjelölésben, illetve egy olyan nemzetközi lajstromozás
megújítása tekintetében, amelyben a Szíriai Arab Köztársaságot megjelölték:
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Megnevezés
Bejelentés vagy
utólagos megjelölés
Megújítás

-

mindegyik áru- vagy
szolgáltatási osztályra
mindegyik áru- vagy
szolgáltatási osztályra

Összeg
(svájci frankban)
66
66

2. A változás 2016. február 14-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek
a) ha a Szíriai Arab Köztársaságot megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a
származási hivatalhoz ezen a napon vagy azt követően beérkezett, illetve a 11. szabály (1)
bekezdésének (c) pontja szerint ezen a napon vagy azt követően beérkezettnek kell tekinteni; vagy
b) ha a Szíriai Arab Köztársaság a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő
Felének hivatalához ezen a napon vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO
Nemzetközi Irodájánál ezen a napon vagy azt követően nyújtottak be; vagy
c) ha a Szíriai Arab Köztársaságot olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon
vagy azt követően újítottak meg.

Változás az egyedi díj összegében: Izrael
1. Izrael Kormánya a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikkének (7) bekezdése szerint Izrael tekintetében fizetendő
egyedi díjakat módosító nyilatkozatot juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO)
főigazgatójához.
2. Összhangban a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi
Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 35. szabálya (2) bekezdésének (b) pontjával a
WIPO főigazgatója, Izrael hivatalával történt egyeztetést követően, a következő egyedi díjakat állapította
meg svájci frankban:
Megnevezés
Bejelentés vagy
utólagos megjelölés
Megújítás

-

Összeg
(svájci frankban)

egy áru- vagy szolgáltatási
osztályra
minden további osztályra
egy áru- vagy szolgáltatási
osztályra
minden további osztályra

407
306
725
612

3. A változás 2016. március 17-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek
a)
ha Izraelt megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz ezen a
napon vagy azt követően beérkezett, illetve amelyet a 11. szabály (1) bekezdésének (c) pontja szerint ezen a
napon vagy azt követően beérkezettnek kell tekinteni; vagy
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b)
ha Izrael a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő Felének hivatalához
ezen a napon vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO Nemzetközi Irodájánál ezen a
napon vagy azt követően nyújtottak be; vagy
c)
ha Izraelt olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt követően
újítottak meg.

Változás az egyedi díj összegében: Japán
1. Japán Kormánya a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikkének (7) bekezdése szerint Japán tekintetében fizetendő
egyedi díjakat módosító nyilatkozatot juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO)
főigazgatójához.
2. Összhangban a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi
Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 35. szabálya (2) bekezdésének (b) pontjával a
WIPO főigazgatója, Japán hivatalával történt egyeztetést követően, a következő egyedi díjakat állapította
meg svájci frankban:
Megnevezés
Bejelentés vagy
utólagos megjelölés

Megújítás

Összeg
(svájci frankban)

Első rész:
- egy áru- vagy szolgáltatási
osztályra
- minden további osztályra
Második rész:
- mindegyik áru- vagy
szolgáltatási osztályra
- mindegyik áru- vagy
szolgáltatási osztályra

92
70

229
315

3. A változás 2016. április 1-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek
a)
ha Japánt megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz ezen a
napon vagy azt követően beérkezett, illetve amelyet a 11. szabály (1) bekezdésének (c) pontja szerint ezen a
napon vagy azt követően beérkezettnek kell tekinteni; vagy
b)
ha Japán a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő Felének hivatalához
ezen a napon vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO Nemzetközi Irodájánál ezen a
napon vagy azt követően nyújtottak be; vagy
c)
ha Japánt olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt követően
újítottak meg.
4. A 34. szabály (3) bekezdésének (a) pontja és (7) bekezdésének (c) pontja alapján az új összegű egyedi
díjak 2016. április 1-től alkalmazandóak. A Nemzetközi Iroda, az egyedi díj második részének megfizetésére
vonatkozó értesítésben, megjelöli az adott értesítés kiadásakor hatályos összeget. Az új díjösszeg akkor
alkalmazandó, ha a fizetés 2016. április 1-én vagy azt követően történik, függetlenül a Nemzetközi Iroda
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értesítésében megjelölt összegtől. A fizetésnek az értesítésben megjelölt, a Japán Szabadalmi Hivatal által
meghatározott határidőig kell megtörténnie. Ellenkező esetben Japán megjelölése törlésre kerül.

Az Amerikai Egyesült Államok megjelölését tartalmazó nemzetközi lajstromozások: emlékeztető
e-mail a folyamatos kereskedelmi használatra vonatkozó eskü alatt tett nyilatkozatnak az Egyesült
Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatalához történő benyújtásának követelményéről
1. Az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatala (USPTO) tájékoztatta a Szellemi Tulajdon
Világszervezetének Nemzetközi Irodáját arról, hogy az Amerikai Egyesült Államokat megjelölő nemzetközi
lajstromozások jogosultjainak emlékeztető e-mailt küld a folyamatos kereskedelmi használatra vonatkozó,
eskü alatt tett nyilatkozat benyújtásának követelményéről.
2. Az oltalom Egyesült Államok jogszabályai szerinti érvénytelenítésének elkerülése végett az egyesült
államokbeli lajstromozások jogosultjait, valamint az Egyesült Államok megjelölését tartalmazó nemzetközi
lajstromozások jogosultjait megkérik, hogy időszakonként erősítsék meg, eskü alatt tett írásos
nyilatkozatban, a védjegy folyamatos kereskedelmi használatát (vagy a használat hiányát mentsék ki) azon
áruk és szolgáltatások tekintetében, amelyekre a védjegy oltalom alatt áll. Ezt a nyilatkozatot közvetlenül a
USPTO-hoz kell benyújtani.
3. 2015 januárjától az egyesült államokbeli lajstromozások és az Egyesült Államokat megjelölő nemzetközi
lajstromozások jogosultjai e-mailt kapnak a USPTO-tól, amelyben emlékeztetik őket a folyamatos
kereskedelmi használatra vonatkozó, eskü alatt tett nyilatkozat benyújtásának határidejére, ha a jogosult:
a) az emlékeztető megküldésének napján „élő” lajstromozással rendelkezik,
b) a USPTO részére megadott egy érvényes e-mail címet és
c) engedélyezte az e-mailen történő kapcsolattartást a USPTO-val.
4. Ezek az emlékeztetők a folyamatos használatra vonatkozó nyilatkozat benyújtásának kezdeti időpontjában
kerülnek megküldésre a USPTO-nak megadott e-mail címre. Az emlékeztető utal a védjegyre és megjelöli,
többek között, az említett nyilatkozat benyújtásának határidejét, valamint a türelmi időt és az osztályonkénti
bejelentési díjat. Nem küldenek emlékeztetőt postai úton és a kézbesíthetetlen e-mail címre sem küldenek
újabb üzenetet. Ha a USPTO elmulasztja megküldeni az emlékeztető e-mailt, vagy a címzett nem kapja meg
az emlékeztetőt, az nem mentesíti a jogosultat a jogszabályi kötelezettség teljesítése alól.
5. A jogosultak használhatják a USPTO elektronikus védjegybejelentési rendszerének (Trademark
Application Electronic System, TEAS) a levelezési cím megváltoztatására rendszeresített nyomtatványát
(Change of Correspondance Address Form) annak az e-mail címnek a megadására, frissítésére vagy
törlésére, amelyre a USPTO az emlékeztetőt küldeni tudja. Ehhez a jogosultnak meg kell adnia a vonatkozó
egyesült államokbeli bejelentési számot vagy lajstromszámot. Ezek a számok megtalálhatóak a védjegyek
nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó
Közös Végrehajtási Szabályzat 18ter szabálya (1) vagy (2) bekezdésének megfelelően a USPTO által
megküldött, az oltalom engedélyezéséről szóló nyilatkozaton. A jogosultak nem adhatják meg a nemzetközi
lajstromszámot. A TEAS a következő címen érhető el online:
http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online.
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6. A folyamatos használatra (vagy a használat menthető hiányára) vonatkozó nyilatkozat benyújtásának
követelményéről további információ elérhető a USPTO honlapján:
http://www.uspto.gov/trademarks/law/madrid/Madrid_Tips_Sec71_Filers.jsp.
A 16/2010 sz. értesítés elérhető a WIPO honlapján:
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2010/madrid_2010_16.pdf.

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LETÉTBE HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ HÁGAI
MEGÁLLAPODÁS GENFI SZÖVEGE
Türkmenisztán csatlakozása
Türkmenisztán Kormánya 2015. december 16-án letétbe helyezte csatlakozási okiratát az ipari minták
nemzetközi letétbe helyezéséről szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben
felülvizsgált szövege („genfi szöveg”) vonatkozásában.
A genfi szöveg Türkmenisztán tekintetében 2016. március 16-án lép hatályba.

A Dán Királyság nyilatkozata
Hivatkozással a Dán Királyság Kormányának az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló 1925.
évi Hágai Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált szövege („genfi szöveg”) vonatkozásában
2008. szeptember 9-én letétbe helyezett megerősítő okiratára, valamint az említett okiratban foglalt
nyilatkozatra, amely szerint „későbbi döntésig, a genfi szöveg nem alkalmazandó a Feröer-szigetekre és
Grönlandra”, a Dán Királyság Kormánya 2016. január 13-án letétbe helyezett egy nyilatkozatot, amely
szerint visszavonja a genfi szöveg megerősítésekor tett nyilatkozatát „azzal, hogy további értesítésig a
Jegyzőkönyv nem alkalmazandó a Feröer-szigetekre”.
A fenti nyilatkozat 2016. április 13-án lép hatályba.

Az 1999. évi szövegre vonatkozó megerősítő okiratban foglalt nyilatkozat visszavonása: Dánia
1. Dánia Kormánya 2008. szeptember 9-én letétbe helyezte megerősítő okiratát az ipari minták nemzetközi
letétbe helyezéséről szóló Hágai Megállapodás genfi szövege (1999) vonatkozásában. Ez a megerősítő
okirat tartalmazott egy nyilatkozatot, amely szerint – további döntésig – az 1999. évi szöveg nem
alkalmazandó a Feröer-szigetekre és Grönlandra.

2. Az 1999. évi szöveg Dánia tekintetében 2008. december 9-én lépett hatályba.
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3. 2010. október 11-én Dánia Kormánya nyilatkozatot juttatott el a WIPO főigazgatójához, amellyel
visszavonta az 1999. évi szöveg megerősítő okiratában foglalt nyilatkozatot Grönland tekintetében (ld. a
11/2010 sz. tájékoztatást).

4. 2016. január 13-án Dánia Kormánya nyilatkozatot juttatott el a WIPO főigazgatójához, amellyel
visszavonta az 1999. évi szöveg megerősítő okiratában foglalt nyilatkozatot a Feröer-szigetek tekintetében.

5. A WIPO Nemzetközi Irodájához 2016. január 20-án eljuttatott értesítésben a Dán Szabadalmi és Védjegy
Hivatal közölte, hogy az 1999. évi szöveg alkalmazandó a Feröer-szigetekre a Dániát megjelölő olyan
nemzetközi lajstromozások tekintetében, amelyeknek napja 2016. április 13. vagy azt követő időpont.

A VAKOK, LÁTÁSKÁROSULTAK ÉS OLVASÁSI KÉPESSÉGÜKBEN KORLÁTOZOTT
SZEMÉLYEK NYOMTATOTT MŰVEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK
ELŐSEGÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ MARRAKESH-I SZERZŐDÉS
Megerősítés Ausztrália részéről
Ausztrália Kormánya 2015. december 10-én letétbe helyezte megerősítő okiratát a 2013. június 27-én
Marrakesh-ben elfogadott, a vakok, látáskárosultak és olvasási képességükben korlátozott személyek
nyomtatott művekhez való hozzáférésének elősegítéséről szóló Marrakesh-i Szerződés vonatkozásában. Az
okirat a következő nyilatkozatot tartalmazza:
–

„A fenti szerződés 4. cikkének (4) bekezdése alapján, a szerződés 2. cikkének c) pontjában
meghatározott, az ausztrál nemzeti szerzői jogi törvényben említett feljogosított szervezetekre
vonatkozó korlátozások és kivételek, összhangban a szerződés 4. cikkének (1) bekezdésével,
Ausztrália tekintetében olyan művekre korlátozódnak, amelyek, hozzáférhető formátumban,
kereskedelmi forgalomban nem érhetőek el észszerű áron a kedvezményezett személyek számára.”

A fenti Szerződés hatálybalépéséről a WIPO akkor küld értesítést, amikor a megerősítések, illetve a
csatlakozások a Szerződés 18. cikkével összhangban elérik a megfelelő számot.

Megerősítés a Brazil Szövetségi Köztársaság részéről
A Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya 2015. december 11-én letétbe helyezte megerősítő okiratát a
2013. június 27-én Marrakesh-ben elfogadott, a vakok, látáskárosultak és olvasási képességükben
korlátozott személyek nyomtatott művekhez való hozzáférésének elősegítéséről szóló Marrakesh-i
Szerződés vonatkozásában.
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A fenti Szerződés hatálybalépéséről a WIPO akkor küld értesítést, amikor a megerősítések, illetve a
csatlakozások a Szerződés 18. cikkével összhangban elérik a megfelelő számot.

Megerősítés a Perui Köztársaság részéről
A Perui Köztársaság Kormánya 2016. február 2-án letétbe helyezte megerősítő okiratát a 2013. június 27-én
Marrakesh-ben elfogadott, a vakok, látáskárosultak és olvasási képességükben korlátozott személyek
nyomtatott művekhez való hozzáférésének elősegítéséről szóló Marrakesh-i Szerződés vonatkozásában.
A fenti Szerződés hatálybalépéséről a WIPO akkor küld értesítést, amikor a megerősítések, illetve a
csatlakozások a Szerződés 18. cikkével összhangban elérik a megfelelő számot.

AZ IRODALMI ÉS A MŰVÉSZETI MŰVEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ BERNI EGYEZMÉNY
Kuvait Állam nyilatkozata
Hivatkozással az 1886. szeptember 9-én aláírt, 1971. július 24-én Párizsban felülvizsgált, az irodalmi és a
művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezmény vonatkozásában Kuvait Állam Kormánya által 2014.
szeptember 2-án letétbe helyezett csatlakozási okiratra, Kuvait Állam Kormánya 2015. november 27-én
nyilatkozatot helyezett letétbe, amely szerint a Berni Egyezmény párizsi szövege Függelékének 1. cikke
alapján Kuvait Állam alkalmazni kívánja a fenti Függelék II. és III. cikkében meghatározott
kedvezményeket.
A fenti nyilatkozat Kuvait Állam területe tekintetében 2016. február 27-én lép hatályba.

A Burundi Köztársaság csatlakozása
A Burundi Köztársaság Kormánya 2016. január 12-én letétbe helyezte csatlakozási okmányát az 1886.
szeptember 9-i, 1971. július 24-én Párizsban felülvizsgált és 1979. szeptember 28-án módosított, az irodalmi
és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezmény vonatkozásában.
A Berni Egyezmény a Burundi Köztársaság tekintetében 2016. április 12-én lép hatályba. Ezen a napon a
Burundi Köztársaság a Berni Egyezmény által létrehozott, az irodalmi és a művészeti művek védelméről
szóló nemzetközi unió (Berni Unió) tagjává is válik.
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AZ OLIMPIAI JELKÉP OLTALMÁRÓL SZÓLÓ NAIROBI SZERZŐDÉS
Türkmenisztán csatlakozása
Türkmenisztán Kormánya 2015. december 16-án letétbe helyezte csatlakozási okiratát az olimpiai jelkép
oltalmáról szóló, Nairobiban 1981. szeptember 26-án elfogadott Nairobi Szerződés vonatkozásában.
A Szerződés Türkmenisztán tekintetében 2016. január 16-án lép hatályba.

A SZINGAPÚRI VÉDJEGYJOGI SZERZŐDÉS
Írország csatlakozása
Írország Kormánya 2015. december 21-én letétbe helyezte a 2006. március 27-én elfogadott Szingapúri
Védjegyjogi Szerződésre vonatkozó csatlakozási okmányát.
A 28. cikk (3) bekezdésével összhangban, a fenti Szerződés Írország tekintetében 2016. március 21-én lép
hatályba.

WIPO SZERZŐI JOGI SZERZŐDÉS
A Burundi Köztársaság csatlakozása
A Burundi Köztársaság Kormánya 2016. január 12-én letétbe helyezte csatlakozási okmányát a Szellemi
Tulajdon Világszervezetének (World Intellectual Property Organization, WIPO) 1996. december 20-án,
Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződése vonatkozásában.
A Szerződés a Burundi Köztársaság tekintetében 2016. április 12-én lép hatályba.
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