
BUDAPESTI SZERZÕDÉS
A MIKROORGANIZMUSOK SZABADALMI ELJÁRÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNÕ

LETÉTBE HELYEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI ELISMERÉSÉRÕL

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kormányának közleménye az Ipari, Élelmiszeripari és Tengeri
Baktériumok Nemzeti Gyûjteménye (NCIMB) által alkalmazott díjtáblázatban bekövetkezett változásokról

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya 2010. november 4-én közleményt juttatott el a
Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) fõigazgatójához az Ipari, Élelmiszeripari és Tengeri Baktériumok Nem-
zeti Gyûjteménye (NCIMB), a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe helyezése nemzetközi el-
ismerésérõl szóló, 1977. április 28-án Budapesten aláírt és 1980. szeptember 26-án módosított Budapesti Szerzõdés sze-
rinti letéteményes szerv által alkalmazott díjtáblázatban bekövetkezett változásokról.

A Budapesti Szerzõdés Végrehajtási Szabályzata 12.2 Szabályának (c) pontja alapján a fenti értesítésben közölt dí-
jak 2010. december 30-án, vagyis a változásoknak a WIPO Nemzetközi Irodája által történt közzétételét követõ harmin-
cadik napon léptek hatályba.

A közlemény elérhetõ a WIPO internetes oldalán (http://www.wipo.int/budapest).

ÉRTESÍTÉS

Tisztelettel hivatkozom a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe helyezése nemzetközi elis-
merésérõl szóló Budapesti Szerzõdésre, illetve Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kormányának
közleményére az Ipari, Élelmiszeripari és Tengeri Baktériumok Nemzeti Gyûjteménye (NCIMB) által alkalmazott díj-
táblázatban bekövetkezett változásokról.

A Szerezõdés Végrehajtási Szabályzatának 12.2 Szabálya alapján Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Ki-
rályságának kormánya ezúton értesíti Önt, hogy a szolgáltatások árai a következõk szerint változnak:

GBP
– Mikroorganizmusok/magvak tárolása 650
– Minta adása a Végrehajtási Szabályzat 11.2 és 11.3 Szabályai alapján (+ szállítási költség) 75

Tisztelettel kérem Önt, hogy ezt az Értesítést szíveskedjen eljuttatni valamennyi Szerzõdõ Állam és kormányközi
iparjogvédelmi szervezet részére.

Értesítés az Indiai Köztársaság kormányának részérõl a Mikrobiális Kultúra Gyûjtemény (Microbial Culture
Collection, MCC) nemzetközi letéteményes szervi jogállásának megszerzésére vonatkozóan

Az Indiai Köztársaság kormánya 2011. január 5-én kelt értesítésében tájékoztatta a Szellemi Tulajdon Világszerve-
zetének (WIPO) fõigazgatóját az MCC nemzetközi letéteményes szervi jogállásának megszerzésére vonatkozóan. Az
értesítés arról tájékoztat, hogy ez a letéteményes intézet India területén helyezkedik el és tartalmaz egy olyan nyilatkoza-
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tot, amely szerint az intézmény megfelel és meg fog felelni a Budapesti Szerzõdés 6. cikkének (2) bekezdésében foglalt,
a nemzetközi letéteményes szervi jogállásnak megszerzésére vonatkozó követelményeknek.

A Szerzõdés 7. cikk (2) bekezdése b) pontjának megfelelõen az MCC a Budapesti Szerzõdés szerinti nemzetközi le-
téteményes szervi jogállását 2011. április 9-én, vagyis az értesítés közzétételétõl számított hatvanadik napon szerzi meg.

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

Az Indiai Köztársaság kormányától érkezett értesítés szövege az MCC nemzetközi letéteményes szervi jogállásának
megszerzésére vonatkozóan

ÉRTESÍTÉS

A Mikrobiális Kultúra Gyûjtemény központ az indiai kormány Tudomány- és Technológiaügyi Minisztériuma Bio-
technológiai Osztályának támogatását élvezõ, mikroorganizmusok fenntartását és hosszú távú megõrzését végzõ intézet.
Ez a központ, amely a Biotechnológiai Osztály önálló intézete, a Sejttudományi Nemzeti Központban, Pune városában
található.

Ezúton továbbítjuk a Sejttudományi Nemzeti Központ igazgatójának bejelentését a Mikrobiális Kultúra Gyûjte-
ménynek (Microbial Culture Collection, MCC) a Budapesti Szerzõdés szerinti nemzetközi letéteményes szervként törté-
nõ kijelölésére vonatkozóan. A mellékelt javaslat összhangban áll a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából tör-
ténõ letétbe helyezésének nemzetközi elismerésérõl szóló Budapesti Szerzõdés vonatkozó részeinek követelményeivel.
A javaslatot jóváhagyta a Tudományért és Technológiáért felelõs miniszter és a Minisztérium Biotechnológiai
Osztályának titkára is. Az indiai kormány külügyminisztere szintén engedélyezte a javaslatot.

MELLÉKLET

Igazoló nyilatkozat

Mi, a Sejttudományi Nemzeti Központ (NCCS), az indiai Tudomány- és Technológiaügyi Minisztérium Biotechno-
lógiai Osztályán (DBT) keresztül ezúton megküldjük javaslatunkat a Sejttudományi Nemzeti Központban található
Mikrobás Kultúra Gyûjteménynek (Microbial Culture Collection, MCC) a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljá-
ból történõ letétbe helyezésének nemzetközi elismerésérõl szóló Budapesti Szerzõdés szerinti nemzetközi letéteményes
szervként történõ létrehozására.

Az MCC jelenleg az NCCS adminisztratív és pénzügyi irányítása alatt mûködõ nemzeti intézet, de a közeljövõben
független, autonóm jogállást fog kapni. Az NCCS a DBT autonóm intézménye, amely a társaságok bejegyzésérõl szóló
1860. évi törvény szerint került bejegyzésre és amelynek bejegyzett székhelye a Pune-i Egyetemen található.

Az NCCS igazgatóját a DBT nevezi ki. Az MCC kuratóriumi, tudományos és egyéb munkatársai az NCCS alkalma-
zottai és az NCCS szolgálati szabályzata alapján végzik tevékenységüket. Az MCC mûködési költségeit a DBT biztosít-
ja. Az MCC jelenleg az NCCS részét képezi, irányítása az NCCS-re vonatkozó szabályok és jogszabályok szerint törté-
nik. A jövõben a DBT független és autonóm jogállást kíván adni az MCC-nek.

Ezen javaslat összhangban áll Budapesti Szerzõdés vonatkozó záradékainak követelményeivel.

6. cikk(1) bekezdése

A javasolt nemzetközi letéteményes szerv India területén fog mûködni, címe a következõ:

Microbial Culture Collection (MCC)
National Centre for Cell Science (NCCS)
University of Pune Campus, Ganeshkhind
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Pune-411007, Maharashtra
India

Telefon: (+91 20) 25708000
Telefax: (+91 20) 25692259
E-mail: yogesh@nccs.res.in
Internet: http://www.nccs.res.in

6. cikk (2)bekezdésének i)pontja

Az MCC-ként ismert letéteményes szerv 2008 óta folyamatosan mûködik nemzeti kultúra gyûjteményként és ezúton
közöljük, hogy a Budapesti Szerzõdés elõírásai szerint a jövõben is folyamatosan fog mûködni. Az indiai kormány bizto-
sítja a folyamatos mûködést, a Biotechnológiai Osztály pedig a pénzügyi támogatást.

Mivel ez a kultúra gyûjtemény az elmúlt két évben is mûködött, ezért minden szükséges erõforrás, azaz a személyzet,
berendezések, tárolási kapacitás, a leltárellenõrzés biztosított.

Az MCC a DBT által támogatott nemzeti intézmény. 2008 óta áll India tudományos életének szolgálatában. Tagja a
Kultúra Gyûjtemények Nemzetközi Szövetségének (WFCC) és a Mikroorganizmusok Nemzetközi Adatközpontjában
(WDCM) WDCM 930 bejegyzési szám alatt szerepel. Kiváló eszközökkel rendelkezik a mikroorganizmusok fenntartá-
sára és hosszú távú megõrzésére, és mûködése során követni kívánja az OECD irányelveit. Az MCC az NCCS épületé-
ben, Pune-ban található, amely a DBT autonóm szervezete. Az intézet a Pune-i Egyetemen belül található.

A gyûjtemény jelenleg 50.000 actinomycetes, baktérium és gomba kultúrából áll. Valamennyi kultúrát legalább két-
féle módon tárolnak: folyékony nitrogénben, illetve liofilizálva és/vagy -80 °C-on. Néhány szervezetet, amelyeket nem
lehet liofilizálni, aktív alakban tárolnak. A biztonság miatt a kultúra raktárak két külön épületben találhatóak. A kultú-
rákra vonatkozó hozzáférhetõ adatot számítógépben tárolják, az adatbázist rendszeresen frissítik. Valamennyi mûvelet
számítógépben tárolt és lekövethetõ. Hamarosan elérhetõ lesz az interneten az MCC weboldala és adatbázisa.

Az MCC a következõ szolgáltatásokat kívánja nyújtani az indiai és nemzetközi tudományos közösségnek:

1. Kultúrák kiadása
2. Kultúrák letétbe helyezése (általános letét, biztonsági letét és letét szabadalmi eljárásokhoz)
3. Azonosítás
4. Liofilizálás
5. Oktatás (tanfolyamok, mûhelytalálkozók szervezése)

6. cikk (2) bekezdése és a 2.2 Szabály (i) pontja: Személyzet

Az MCC-ben jelenleg 24 fõs, különbözõ képzettségû személyzet kezeli az actinomicetes, baktérium, gomba,
élesztõ és plazmid gyûjteményt. Valamennyien teljes munkaidejû, állandó munkatársai az MCC-nek. Összesen 57
fõs, tudományos, mûszaki és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársakból álló személyzet létrehozása a terv.

A tudományos munkatársak közremûködnek a mikrobiális sokféleséggel és mikrobák osztályozásával kapcsolatos
kutatási programokban is.

Továbbá, az NCCS biztosítja a könyvtárat, az állatházat, az adminisztrációt, a pénzügyek intézését, az épületek
karbantartását, a berendezéseket és egyéb szolgáltatásokat.

Az MCC ezért magasan képzett tudományos személyzettel, modern laboratóriummal és berendezésekkel végzi a
mikroorganizmusokkal folytatott munkát és biztosítja az életképességet, a hitelességet, illetve a fertõzésmentes
állapot fenntartását.
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6. cikk (2) pontja és a 2.2 Szabály (i) pontja: helyiségek, berendezések

Laboratórium

Az MCC több mint 460 m2 központilag légkondicionált területet foglal el. Rendelkezik ezenkívül egy több mint 90
m2-es fedett, külön épülettel a folyékony nitrogén tárolására. A tervek szerint saját, külön épületet kap a közeljövõben,
jelenleg megfelelõ helyet keresnek az épületnek.

Az MCC valamennyi laboratóriuma önállóan látja el a saját tevékenységét és rendelkezik a magas színvonalú mikro-
biológiai munkákhoz szükséges modern berendezésekkel.

Infrastrukturális támogatás

Az NCCS biztosítja a 24 órás készenléti áramellátást, az infrastruktúrát (víz, elektromos áram, épület, stb.), illetve a
berendezéseket. Az MCC egyéb intézményi szolgáltatásokat is igénybe vesz mint a kitûnõ könyvtár, a 6 szobás vendég-
ház, állatház, a személyzet elhelyezése, ifjúsági szállás, étterem, szállítás, tanterem és elõadóterem.

Az intézet három osztálya (adminisztráció, pénzügy és beszerzés) biztosítja a szükséges erõforrások kezelését.
Az MCC-nek elegendõ laboratóriumi hely, modern berendezések, motivált és képzett munkaerõ és további infrast-

rukturális támogatás áll rendelkezésére, hogy nemzetközi letéteményes szervként tudjon mûködni.

Különleges szolgáltatás kultúráknak szabadalmi eljárás céljára történõ tárolására

A Budapesti Szerzõdés szerint letétként átvett kultúrákat többnyire glicerines törzsként tárolják -80 °C-on liofilizál-
va és/vagy folyékony nitrogénben.

A bizalom fenntartása és tárolt kultúrák biztonságának garantálása érdekében különleges elõírás van érvényben a je-
lenlegi MCC épületében. Egy független, önálló laboratórium fog foglalkozni a szabadalmi kultúrák kezelésével és meg-
õrzésével. A belépés majd biometrikus ellenõrzéssel történik, mozgásérzékelõk és kamerák biztosítják az elektronikus
felügyeletet. A kultúrák hosszú távú tárolásához szükséges berendezések (liofilizált ampullák tárolására alkalmas hûtõ,
folyadékszint riasztóval ellátott mélyhûtõ rendszer és egy ultra hideg fagyasztó) helyben rendelkezésre állnak. A terve-
zett épület vasráccsal megerõsített falakkal és tûzálló acélajtóval lesz ellátva.

Az erre a célra tárolt kultúrákat és a tárolással kapcsolatos adminisztratív munkát a kurátor kezeli. Az ilyen letétekkel
kapcsolatos információ szigorúan bizalmas és külön adatbázis vonatkozik ezekre a kultúrákra. Ezek a kultúrák nincse-
nek feltüntetve a katalógusban.

6. cikk (2) bekezdésének (iii) és (iv) pontja, a 6. cikk (3) bekezdése és az 5. Szabály

A Sejttudományi Nemzeti Központban található Mikrobiális Kultúra Gyûjtemény (MCC) ezúton garantálja a 6. cikk
(2) pontja (iii) és (iv) alpontjaiban foglalt rendelkezéseknek való megfelelést és az MCC pártatlan és objektív lesz, letét
céljára a szolgáltatásait minden letétbe helyezõ számára azonos feltételek mellett biztosítja.

India kormánya a Tudomány- és Technológiaügyi Minisztérium Biotechnológiai Osztályán keresztül a 6. cikk (3)
pontja szerint ezúton garantálja, hogy amennyiben a javasolt nemzetközi letéteményes szerv megszünteti tevékenyégét,
átmenetileg vagy véglegesen, valamennyi mikroorganizmus mintái a lehetõ legteljesebb mértékig azonnal és állagrom-
lás nélkül átszállításra kerülnek egy másik nemzetközi letéteményes szervhez („helyettesítõ szerv”) a Végrehajtási Sza-
bályzat 5. szabályának megfelelõen.

6. cikk (2) pontjának (v) alpontja

Letétként elfogadott mikroorganizmusok fajtái
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Az MCC elfogad baktériumokat, gombákat, élesztõket és gazdatestben lévõ és/vagy az indiai hatóságok osztályozá-
sa szerint 1. és 2. veszélyességi csoportba tartozó izolált DNS preparátumokként létezõ plazmidokat.

Génkezelt mikroorganizmusokat és izolált DNS-t akkor fogadnak el, ha azokat BSL-1 vagy BSL-2 helyiségekben
lehet kezelni vagy megfelelnek az 1. vagy 2. csoportba tarozó organizmusoknak.

Az MCC fenntartja a jogot, hogy ne fogadjon el letétet, ha az, ránézésre elfogadhatatlan kockázatot jelent, vagy az
MCC nem tudja azt kezelni. Növényekre és állatokra fertõzõ baktériumokat és gombákat csak akkor fogadnak el más or-
szágokból, ha az illetékes indiai hatóságok engedélyezik.

A letétbe helyezett anyagokat általában liofilizálva, vagy folyékony nitrogénben tartással vagy a hosszú távú megõr-
zés egyéb módszereivel fogják tárolni.

Az életképességi vizsgálathoz elõírt idõ

Az MCC a lehetõ leggyorsabban elvégzi az életképességi vizsgálatot. Mivel a mikroorganizmusok növekedési üte-
me különbözõ, a különbözõ mikroorganizmusok életképességi vizsgálatához szükséges idõ is ennek megfelelõen válto-
zó. Az életképességi vizsgálathoz szükséges átlagos idõ a következõk szerint alakul:

Baktériumok, élesztõk és plazmidok 4 nap–3 hét
Actinomycetes, gombák 7 nap–4 hét

6. cikk (2) bekezdésének (iv) pontja és a 3.1 szabály (b) pontjának (v) alpontja

Az MCC-vel folytatott kommunikáció és az ûrlapok nyelve az angol. Kommunikáció hindi nyelven is lehetséges.
Vita esetén azonban az angol változat az irányadó.

Az átvételi elismervény és az életképességi nyilatkozat angol nyelven, a kötelezõ BP/4 és BP/2 ûrlapokon kerül kiál-
lításra. A tudományos leírásról vagy osztályozó megjelölésrõl szóló módosítás átvételének igazolása BP/8 ûrlapon kerül
kiállításra. A harmadik félnek történõ minta kiadásáról szóló értesítés BP/14 ûrlapon kerül kiállításra.

6. cikk (2) bekezdés (vii) pontja

A Budapesti Szerzõdés szerint letétbe helyezett kultúrákat bizalmasan kezelik. Az ilyen letétekkel kapcsolatos infor-
máció csak felhatalmazott személyek számára lesz hozzáférhetõ.

7. cikk (1) bekezdés (b) pontja

A Végrehajtási Szabályzatban elõírt, a letéteményes intézetrõl szóló információ a 6. cikk (2) bekezdése szerint a fen-
tiekben ismertetésre került.

A nemzetközi letéteményes szervi jogállás az értesítésnek a WIPO fõigazgató általi elfogadását követõ hatvanadik
napon lép hatályba.

Díjtáblázat

Baktériumok, gombák, élesztõk és plazmidok indiai rúpia

(a) A 12.1 szabály (a) pontjának (i) alpontja szerinti tárolás 20 000

(b) A letét feldolgozása 20 000

(c) A 9. Szabály szerinti tárolási idõtartam kiterjesztése 2 000

(d) Vizsgálat alapján kiállított életképességi nyilatkozat 3 000
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(e) A legutolsó életképességi vizsgálat alapján kiállított életképességi nyilatkozat

(f) Minta kiadása 3 000

(g) A 7.6 Szabály szerinti információ közlése 1 000

(h) A 8.2 Szabályban hivatkozott tanúsítás 1 000

Útmutató a letétbe helyezõk részére

Az MCC szívesen közöl írásos megjegyzéseket, illetve ad tanácsot a jövõbeni letétbe helyezõk.

A VÉDJEGYEK ÁBRÁS ELEMEINEK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSÁT
LÉTREHOZÓ BÉCSI MEGÁLLAPODÁS

A Koreai Köztársaság csatlakozása

A Koreai Köztársaság kormánya 2011. január 17-én letétbe helyezte csatlakozási okmányát az 1973. június 12-én
Bécsben elfogadott és 1985. október 1-jén módosított, a védjegyek ábrás elemeinek nemzetközi osztályozását létrehozó
Bécsi Megállapodásra vonatkozóan.

A Bécsi Megállapodás a Koreai Köztársaság tekintetében 2011. április 17-én lép hatályba.

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ HÁGAI
MEGÁLLAPODÁS LONDONI SZÖVEGE

Felmondás és a megszüntetés elfogadása a Holland Királyság részérõl

Hivatkozással a Holland Királyság kormánya által 1973. december 28-án letétbe helyezett, az ipari minták nemzet-
közi lajstromozásáról szóló, 1925. november 6-án elfogadott Hágai Megállapodás 1934. június 2-án Londonban felül-
vizsgált szövege („londoni szöveg”) és az 1961. november 18-i „monacoi szöveg” a Királyság európai részének vonat-
kozásában történõ felmondásáról szóló okmányára, a Holland Királyság 2010 december 13-án letétbe helyezte a „londo-
ni szöveg” és „monacoi szöveg” felmondásáról és megszüntetésének elfogadásáról szóló okmányát Aruba, Curaçao,
Sint Marteen és Hollandia karibi területeinek, vagyis Bonaire sziget, Sint Eustasius és Saba vonatkozásában.

A felmondás, az említett területek tekintetében, 2011. december 13-án lépett hatályba.

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ HÁGAI
MEGÁLLAPODÁS LONDONI SZÖVEGE

A megszüntetés elfogadása a Liechtensteini Hercegség részérõl

A Liechtensteini Hercegség kormánya 2010. december 13-án letétbe helyezte az ipari minták nemzetközi lajstromo-
zásáról szóló, 1925. november 6-án elfogadott Hágai Megállapodás 1934. június 2-án Londonban felülvizsgált szövege
(„londoni szöveg”) és az 1961. november 18-i „monacoi szöveg” megszüntetésének elfogadásáról szóló okmányát.
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AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LETÉTBE HELYEZÉSÉRÕL SZÓLÓ HÁGAI
MEGÁLLAPODÁS GENFI SZÖVEGE

A Finn Köztársaság csatlakozása

A Finn Köztársaság kormánya 2011. február 1-jén letétbe helyezte csatlakozási okmányát az ipari minták nemzetkö-
zi letétbe helyezésérõl szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált szövegére („genfi
szöveg”) vonatkozóan.

A genfi szöveg a Finn Köztársaság tekintetében 2011. május 1-jén lép hatályba.

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSÁNAK LÉTESÍTÉSÉRÕL SZÓLÓ LOCARNÓI
MEGÁLLAPODÁS

A Koreai Köztársaság csatlakozása

A Koreai Köztársaság kormánya 2011. január 17-én letétbe helyezte az 1968. október 8-án elfogadott és 1979. szep-
tember 28-án módosított, az ipari minták nemzetközi osztályozásának létesítésérõl szóló Locarnói Megállapodásra vo-
natkozó csatlakozási okmányát.

A Locarnói Megállapodás a Koreai Köztársaság tekintetében 2011. április 17-én lép hatályba.
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