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BUDAPESTI SZERZŐDÉS
A MIKROORGANIZMUSOK SZABADALMI ELJÁRÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ
LETÉTBE HELYEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI ELISMERÉSÉRŐL
Az Európai Szabadalmi Hivatal közleménye a Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen
GmbH (DSMZ) díjtáblázatában és a DSMZ által letétként elfogadott mikroorganizmus fajták listájában történt változások
vonatkozásában

A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához 2014. szeptember 3-án közlemény érkezett az Európai Szabadalmi
Hivataltól, amelyben a Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ), 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 díjtáblázatában és a DSMZ
által letétként elfogadott mikroorganizmus fajták listájában történt változásokról tájékoztatják.
A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzata 12.2(a) Szabályának megfelelően a fenti közleményben említett új díjtáblázat 2015.
január 1-én lép hatályba.
A közlemény megjelent a WIPO honlapján (http://www.wipo.int/budapest).

KÖZLEMÉNY
Ezúton tájékoztatom a Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, mint a Budapesti
Szerződés szerinti nemzetközi letéteményes szerv díjtáblázatában történt változásokról. Az új díjtáblázat 2015. január 1-től
alkalmazandó. Tájékoztatom továbbá, hogy a DSMZ letétként mikoplazmát is elfogad.
Letétként elfogadható mikroorganizmus fajták
Baktériumok (ideértve a mikoplazmákat is) és archeák (ideértve azokat is, amelyek plazmidokat tartalmaznak), gombák (ideértve az
élesztőket is), baketriofágok, plazma DNS-ek, növényi vírusok, növényi sejtkultúrák (differenciálatlan növényi sejtkultúrák,
embriogén növényi sejtkultúrák és szövetek, in-vitro hajtás kultúrák), emberi és állati sejtkultúrák (ideértve a hibridomákat is).
A DSMZ csak olyan mikroorganizmusokat fogad el letétként, a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak
kitett munkavállalók védelméről szóló 2000/54/EK Irányelvnek, illetve a vonatkozó német jogszabályoknak megfelelően, amelyek az
1. vagy 2. kockázati csoportba tartoznak.
A genetikailag módosított organizmusoknak és az elkülönített DNS-nek feldolgozhatónak kell lenniük a géntechnológiával módosított
mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználásáról szóló 98/81/EK Irányelv 1. vagy 2. osztályának vagy a géntechnológiát
szabályozó német törvény S1 vagy S2 biztonsági szintjének megfelelően.
A fent jelzett biológiai anyag nem fogadható el, ha idegen organizmusokkal fertőzött.
A több mint két komponensből álló mikrobiális kultúra keverékek nem fogadhatóak el. A két komponensből álló keverékek csak
akkor fogadhatóak el, ha ezek a) tiszta kultúrákként nem tenyészthetőek külön, b) könnyen megkülönböztethetőek makroszkopikusan
és/vagy mikroszkopikusan.
Az olyan növényi vírusok, amelyeket mechanikus növényi fertőzéssel nem lehet sokszorozni, nem fogadhatóak el letétként.
A DSMZ fenntartja a jogot, hogy ne fogadjon el letétként olyan anyagot, amely megítélése szerint elfogadhatatlan veszélyt jelent,
vagy amelyet nem lehet feldolgozni.
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Díjtáblázat

I.1

EUR

a)

A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzatának 12.1 (a)(i) Szabálya szerinti
tárolás (tartalmazza a kezdeti életképességi ellenőrzést, a biológiai anyag
megőrzését és a tárolását)
– archeák, baktériumok, gombák, plazmidok, bakteriofágok és növényi vírusok
– növényi sejtkultúrák, emberi és állati sejtkultúrák
b) Nem a Budapesti Szerződés szerint készült letét Budapesti Szerződés szerinti
letétté történő átalakítása
– archeák, baktériumok, gombák, plazmidok, bakteriofágok és növényi vírusok
– növényi sejt kultúrák, emberi és állati sejt kultúrák
c) A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzata 9. Szabályában meghatározott
tárolási idő meghosszabbítása, évenként
– archeák, baktériumok, gombák, plazmidok, bakteriofágok és növényi vírusok
– növényi sejtkultúrák, emberi és állati sejtkultúrák
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I.2 A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzatának 12.1 (a)(iii) Szabálya szerinti életképességi bizonylat kiállítása
a) ha életképességi vizsgálatot kérnek
b) a legfrissebb életképességi vizsgálat alapján
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I.3 A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzatának 12.1 (a)(iv) Szabálya szerinti minta kiadás (plusz szállítási költség)
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I.4 A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzatának 7.6 Szabálya szerinti tájékoztatás adása

50

I.5 A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzatának 8.2 Szabályában hivatkozott tanúsítvány

50

A németországi ügyfelek esetében a fenti díjakhoz áfa is adódik, ez jelenleg 7%. A forgalmi adót, szintén 7%, olyan, az EU-ból
származó megrendelésekhez kell hozzáadni, amelyek nem rendelkeznek áfa regisztrációs számmal.
Valamennyi számlánál fizetendő 5-30 euró kezelési és banki költség.

AZ IRODALMI ÉS A MŰVÉSZETI MŰVEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ BERNI EGYEZMÉNY
A Kubai Köztársaság nyilatkozata

Hivatkozással az 1886. szeptember 9-én aláírt, 1971. július 24-én Párizsban felülvizsgált, az irodalmi és művészeti művek védelméről
szóló Berni Egyezmény vonatkozásában a Kubai Köztársaság Kormánya által 1996. november 20-án letétbe helyezett csatlakozási
okmányra, a Kubai Köztársaság Kormánya 2014. szeptember 3-án nyilatkozatot helyezett letétbe, amely szerint az 1886. szeptember
9-én aláírt, 1971. július 24-én Párizsban felülvizsgált, az irodalmi és művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezmény párizsi
szövege Függelékének I. cikke alapján a Kubai Köztársaság továbbra is alkalmazni kívánja az említett Függelék II. és III. cikkében
meghatározott kedvezményeket.

A fenti nyilatkozat a Kubai Köztársaság területe tekintetében 2014. december 3-án lép hatályba.
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A VAKOK, LÁTÁSKÁROSULTAK ÉS LÁTÁSI KÉPESSÉGEIKBEN EGYÉB OKBÓL KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK
NYOMTATOTT MŰVEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉT ELŐSEGÍTŐ MARRAKESHI SZERZŐDÉS
Megerősítés a Salvadori Köztársaság részéről
A Salvadori Köztársaság Kormánya 2014. október 1-én letétbe helyezte megerősítő okiratát a 2013. június 27-én Marrakeshben
elfogadott, a vakok, látáskárosultak és látási képességeikben egyéb okból korlátozott személyek nyomtatott művekhez való
hozzáférését elősegítő Marrakeshi 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 Egyesült Arab Emirátusok csatlakozása
Az Egyesült Arab Emirátusok Kormánya 2014. október 15-én letétbe helyezte csatlakozási okiratát a 2013. június 27-én
Marrakeshben elfogadott, a vakok, látáskárosultak és látási képességeikben egyéb okból korlátozott személyek nyomtatott művekhez
való hozzáférését elősegítő Marrakeshi 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 AUDIOVIZUÁLIS ELŐADÁSOKRÓL SZÓLÓ PEKINGI SZERZŐDÉS
Az Egyesült Arab Emirátusok csatlakozása
Az Egyesült Arab Emirátusok Kormánya 2014. október 15-én letétbe helyezte csatlakozási 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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