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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

BUDAPESTI SZERZŐDÉS
A MIKROORGANIZMUSOK SZABADALMI ELJÁRÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ
LETÉTBE HELYEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI ELISMERÉSÉRŐL
A Kolumbiai Köztársaság csatlakozása
A Kolumbiai Köztársaság Kormánya 2016. április 26-án letétbe helyezte csatlakozási okiratát a
mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezésének nemzetközi elismeréséről
szóló, Budapesten 1977. április 28-án aláírt, és 1980. szeptember 26-án módosított Budapesti Szerződés
vonatkozásában.
A csatlakozási okirat a következő nyilatkozatot tartalmazza:
A Kolumbiai Köztársaság kijelenti, hivatkozva a Budapesti Szerződés 3. cikke (1) bekezdésének a) pontjára
és 5. cikkére, hogy az olyan anyagokhoz történő hozzáférés, amelyeknek letétbe helyezését ezen Szerződés
szabályozza, az ilyen anyagoknak az államterületről történő kivitele és a vonatkozó szabadalom elismerése
összhangban kell, hogy legyen a Kolumbiai Alkotmány által biztosított védelemmel, különösen annak 8.
cikkében, 58. cikke (2) bekezdésében és 330. cikkében foglaltakkal.
Megjegyezve, hogy a fenti nyilatkozatban hivatkozott törvénycikkek: rögzítik a Kolumbiai Állam és az
egyének feladatát az Állam kulturális és nemzeti örökségének megóvása vonatkozásában (8. cikk); a
tulajdont az azzal járó társadalmi hasznosság és ökológiai szerepe szerint állapítják meg (58. cikk); kikötik,
hogy az államnak kötelessége szabályozni a genetikai források behozatalát és kivitelét, illetve azok
használatát (81. cikk); rögzítik a bennszülött területek védelmét és szabályozását, kikötve, hogy az ilyen
területek természeti erőforrásainak hasznosítása nem sértheti a bennszülött közösségek kulturális, társadalmi
és gazdasági integritását (330. cikk);
Megjegyezve, hogy a fenti nyilatkozat nem érinti az okiratból eredő, a nemzetközi letéteményes szervnél
elhelyezett mikroorganizmus letétek elismerésére és hatályára vonatkozó kötelezettségeket és
követelményeket és, hogy azok az alkotmányos rendelkezések, amelyekre a nyilatkozat utal a Kolumbiai
Államnak szuverén minőségében és mint a nemzeti örökség védelmezője határoznak meg feladatokat,
amelyek nem ellentétesek a Budapesti Szerződés rendelkezéseivel;
Figyelembe véve, hogy Kolumbia elismeri a nemzetközi letéteményes szervnél elhelyezett
mikroorganizmus letétet, összhangban az Andok Közösség Bizottságának 486. sz. döntésével és a
Kolumbiai Ipari és Kereskedelmi Felügyelet (Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia) 2014.
évi 856. sz. határozatával
A Kolumbiai Kormány kijelenti, hogy a fenti nyilatkozat nem jelent olyan kötelezettséget, korlátozást vagy
további követelményt, amely érintheti a Budapesti Szerződésben foglaltakat.
A Budapesti Szerződés a Kolumbiai Köztársaság tekintetében 2016. július 26-án lép hatályba.
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A Koreai Köztársaság kormányának közleménye a Koreai Kultúra Fajták Gyűjteménye
(Korean Collection for Type Cultures, KCTC) címének, telefon- és telefax számának változásáról
A Koreai Köztársaság Kormánya 2016. május 19-én értesítést juttatott el a Szellemi Tulajdon
Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához a Koreai Kultúra Fajták Gyűjteménye (Korean Collection for
Type Cultures, KCTC), 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, telefon- és telefax számának változásáról.

A fent említett nemzetközi letéteményes szerv új elérhetőségei a következők:

Korean Collection for Type Cultures, KCTC
181, Ipsin-gil, Jeongeup-so
Jeollabuk-do, 56212
Republic of Korea

Telefon: (82-63) 570 5604, (82-63) 570 5640
Telefax: (82-63) 570 5609

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

A VAKOK, LÁTÁSKÁROSULTAK ÉS OLVASÁSI KÉPESSÉGÜKBEN KORLÁTOZOTT
SZEMÉLYEK NYOMTATOTT MŰVEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK
ELŐSEGÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ MARRAKESH-I SZERZŐDÉS
Megerősítés a Chilei Köztársaság részéről
A Chilei Köztársaság Kormánya 2016. május 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.
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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AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LETÉTBE HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ
HÁGAI MEGÁLLAPODÁS LONDONI SZÖVEGE
Változás az egyéni megjelölési díjak összegében: Japán
1. Összhangban a Hágai Megállapodás 1999. évi és 1960. évi szövegeihez kapcsolódó Közös Végrehajtási
Szabályzat 28. szabálya (2) bekezdésének c) pontjával, a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO)
főigazgatója a Japán Szabadalmi Hivatal (JPO) kérésére a következő új díjösszegeket állapította meg svájci
frankban, amelyeket a Japánt megjelölő nemzetközi bejelentésekhez, illetve a Japánt megjelölő nemzetközi
lajstromozások megújításához kapcsolódóan kell megfizetni.
Egyéni megjelölési díj
Nemzetközi bejelentés
Első megújítás
Második megújítás
Harmadik megújítás
Negyedik és további megújítások

-

minden egyes mintáért
minden egyes mintáért
minden egyes mintáért
minden egyes mintáért
minden egyes mintáért

Összeg
(svájci frankban)
665
754
754
754
0

2. A változtatás 2016. július 1-én lép hatályba.

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LETÉTBE HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ HÁGAI
MEGÁLLAPODÁS GENFI SZÖVEGE
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság csatlakozása
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya 2016. június 13-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 a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság tekintetében 2016. szeptember 13-án lép hatályba.

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ
MADRIDI MEGÁLLAPODÁS ÉS JEGYZŐKÖNYV
Új különleges szolgáltatás: tanúsítvány vagy hitelesített másolat gyorsított kiállítása
a nemzetközi lajstromban foglaltakról
2016. június 6-tól a Madridi Rendszer felhasználói kérhetik a nemzetközi lajstromban foglaltakról szóló
tanúsítvány vagy hitelesített másolat gyorsított kiállítását. Ezekben az esetekben a Szellemi Tulajdon
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Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája a gyorsított kiállításra vonatkozó kérelem beérkezését
követő öt munkanapon belül elkészíti a dokumentumot.
A WIPO Nemzetközi Irodája dokumentumonként 100 svájci frank díj megfizetése ellenében felgyorsítja a
tanúsítvány vagy hitelesített másolat kiállítását. Ezen kívül a jogosultaknak meg kell fizetniük a tanúsítvány
vagy hitelesített másolat kiállítására vonatkozó, a Díjtáblázat 8. pontja szerinti díjat is.
A Madridi Rendszer felhasználói ezt az új szolgáltatást a Madridi Ügyviteli Osztály Ügyfél-nyilvántartási
Részlegétől (Client Records Unit of the Madrid Operations Division, CRU) kérhetik egy e-mail
megküldésével a következő elektronikus címre: madrid.records@wipo.int. Az e-mailnek tartalmaznia kell a
szolgáltatásra vonatkozó kérelmet és azt a nemzetközi lajstromszámot, amelyikre vonatkozik.
További tájékoztatásért, illetve a CRU egyéb termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban kérjük, tekintse
meg a 25/2013. sz. tájékoztatót a http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2013/madrid_2013_25.pdf
oldalon.
További kérésekkel kapcsolatban a felhasználók hívhatják a CRU-t a +41 22 338 8484 telefonszámon.

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ
MADRIDI MEGÁLLAPODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV
Változás az egyedi díj összegében: Tadzsikisztán
1. Összhangban a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi
Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 35. szabálya (2) bekezdésének (d) pontjával a
WIPO főigazgatója a következő új egyedi díjakat állapította meg svájci frankban, amelyek akkor
fizetendőek, ha megjelölték Tadzsikisztánt egy nemzetközi bejelentésben, a nemzetközi lajstromozást
követő megjelölésben, illetve egy olyan nemzetközi lajstromozás megújítása tekintetében, amelyben
Tadzsikisztánt megjelölték:

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)
347
26
347
26

2. A változás 2016. július 10-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek
a) ha Tadzsikisztánt 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 Tadzsikisztán 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 Tadzsikisztánt olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt
követően újítottak meg.

SZABADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS
(Patent Cooperation Treaty, PCT)
Kuvait Állam csatlakozása
Kuvait Állam Szultanátus Kormánya 2016. június 9-én 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 Kuvait Állam tekintetében 2016. szeptember 9-én lép hatályba.

64

