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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ

MADRIDI MEGÁLLAPODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV

Kambodzsa megjelölését tartalmazó nemzetközi lajstromozások: a védjegy tényleges használatára
vonatkozó nyilatkozat benyújtásának követelménye

1. A kambodzsai hivatal tájékoztatást juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO)

Nemzetközi Irodájához az olyan védjegy tényleges használatára vonatkozó nyilatkozat benyújtásának

követelményéről, amely a Kambodzsa megjelölését tartalmazó nemzetközi lajstromozás tárgya és kérte,

hogy ez a tájékoztatás legyen elérhető a Madridi Rendszer felhasználói számára.

2. A Kambodzsa megjelölését tartalmazó nemzetközi lajstromozások jogosultjainak be kell nyújtaniuk a

védjegy tényleges használatára vonatkozó nyilatkozatot annak bizonyítékaival együtt. Az ilyen nyilatkozatot

közvetlenül a kambodzsai hivatalhoz kell benyújtani, a vonatkozó jogszabályok alapján és díj megfizetése

mellett:

a) egy éven belül, az oltalomnak Kambodzsában megadott napjától számított öt évet követően,

ahogyan az a kambodzsai hivatalnak a WIPO Nemzetközi Irodája részére, a védjegyek nemzetközi

lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös

Végrehajtási Szabályzat 18ter szabályának (1) vagy (2) bekezdése szerint megküldött nyilatkozatában

szerepel;

b) egy éven belül, a nemzetközi lajstromozás minden egyes megújításának napjától számított öt évet

követően.

3. A fenti időszakokon belül a Kambodzsa megjelölését tartalmazó nemzetközi lajstromozások jogosultjai

közvetlenül a kambodzsai hivatalnál nyilatkozatot nyújthatnak be – a vonatkozó jogszabályoknak

megfelelően és díjfizetés mellett – arról, hogy a védjegyet nem használják, megjelölve a nem használat

kambodzsai jogszabályok szerinti valós okát.

A védjegy tényleges használatára vagy nem használatára vonatkozó nyilatkozatot a jogosult helyi címmel

rendelkező meghatalmazott képviselőjének vagy kambodzsai jogi képviselőnek kell benyújtania. A helyi

cím az értesítés miatt szükséges.

A védjegy tényleges használatára vagy nem használatára vonatkozó nyilatkozat hiányában, a vonatkozó

időszakon belül, a kambodzsai hivatal megállapítja, hogy a védjegy, amely a Kambodzsa megjelölését

tartalmazó nemzetközi lajstromozás tárgya, többé nem áll oltalom alatt.

Tovább információért a Madridi Rendszer felhasználói megkereshetik a kambodzsai hivatalt.
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BUDAPESTI SZERZŐDÉS
A MIKROORGANIZMUSOK SZABADALMI ELJÁRÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ LETÉTBE

HELYEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI ELISMERÉSÉRŐL

A Lett Köztársaság Kormányának közleménye a Lett Mikrobiális Törzs Gyűjtemény
(Microbial Strain Collection of Latvia, MSCL) címének és telefonszámának változásáról

A Lett Köztársaság Kormánya 2016. január 25-én értesítést juttatott el a Szellemi Tulajdon

Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához a Lett Mikrobiális Törzs Gyűjtemény (Microbial Strain

Collection of Latvia, MSCL), 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 szerinti letéteményes szerv címének és telefonszámának változásáról.

A fent említett nemzetközi letéteményes szerv új elérhetőségei a következők:

(Microbial Strain Collection of Latvia, MSCL)

Jelgavas str. 1

Riga, LV-1004

Latvia

Telefon: +371 67033925

E-mail: collect@lanet.lv

Honlap: http://mikro.daba.lv

Az értesítés megjelent a WIPO honlapján: http://www.wipo.int/budapest

AZ AUDIOVIZUÁLIS ELŐADÁSOKRÓL SZÓLÓ PEKINGI SZERZŐDÉS

Megerősítés a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság részéről

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya 2016. február 19-én letétbe helyezte megerősítő

okmányát a Pekingben 2012. június 24-én aláírt, az Audiovizuális Előadásokról szóló Pekingi Szerződés

vonatkozásában.

A fenti Szerződés hatálybalépéséről a WIPO akkor küld értesítést, amikor a megerősítések, illetve a

csatlakozások a Szerződés 26. cikkével összhangban elérik a megfelelő számot.
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A VAKOK, LÁTÁSKÁROSULTAK ÉS OLVASÁSI KÉPESSÉGÜKBEN KORLÁTOZOTT

SZEMÉLYEK NYOMTATOTT MŰVEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK

ELŐSEGÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ MARRAKESH-I SZERZŐDÉS

Megerősítés a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság részéről

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya 2016. február 19-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.

A fenti Szerződés hatálybalépéséről a WIPO akkor küld értesítést, amikor a megerősítések, illetve a

csatlakozások a Szerződés 18. cikkével összhangban elérik a megfelelő számot.
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