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BUDAPESTI SZERZŐDÉS
A MIKROORGANIZMUSOK SZABADALMI ELJÁRÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ
LETÉTBE HELYEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI ELISMERÉSÉRŐLA
A Kínai Népköztársaság Kormányának közleménye a China Center for Type Culture Collection (CCTCC) által letétként
elfogadott mikroorganizmus fajták kiterjesztéséről és a díjtáblázatában bekövetkezett változásokról

A Kínai Népköztársaság Kormánya 2015. február 3-án értesítést juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO)
főigazgatójához a China Center for Type Culture Collection (CCTCC), 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 által letétként elfogadott mikroorganizmus fajták kiterjesztése és a díjtáblázatában
bekövetkezett változások vonatkozásában.

A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzata 12.2 Szabályának c) pontja alapján a nyilatkozatban említett életképességi
nyilatkozat kiállításával, a minták kiadásával és a tájékoztatással kapcsolatos díjak 2015. április 11-én, vagyis a változásoknak a
WIPO Nemzetközi Irodája által történt közzétételét követő harmincadik napon lépnek hatályba.
Ez az értesítés megjelenik a WIPO honlapján (http://www.wipo.int/budapest).
ÉRTESÍTÉS
Ez a levél a China Center for Type Culture Collection (CCTCC), a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe
helyezése nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés által elismert nemzetközi letéteményes szerv vonatkozásában közöl új
információt.
A CCTCC nemrég kiterjesztette az elfogadott mikroorganizmusok listáját és módosította a díjak összegét. A Budapesti Szerződés
alapján, a Kínai Állami Szellemitulajdon-védelmi Hivatal ezúton hivatalosan tájékoztatja a Szellemi Tulajdon Világszervezetét a fenti
változásokról, amelyek részletei a mellékletben találhatók, ideértve a CCTCC által elfogadott mikroorganizmus fajták új listáját és a
CCTCC új díjtáblázatát.

MELLÉKLET
CHINA CENTER FOR TYPE CULTURE COLLECTION (CCTCC)
College of Life Sciences
Wuhan University
Wuhan 430072
Telefon: (86-27) 6875 2319, 6875 4712, 6875 4052, 6876 4001
Fax: (86-27) 6875 4833
E-mail: cctcc@wuhan.edu.cn
Honlap: http://www.cctcc.org.cn
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LETÉTKÉNT ELHELYEZHETŐ MIKROORGANIZMUS FAJTÁK
Algák, állati vírusok, állati sejtkultúrák, baktériumok, bakteriofágok, eukariotikus DNS, gombák, emberi sejtkultúrák, törzs sejtek,
hibridomák, penész, mikoplazmák, nematodák, onkogének, növényi sejtkultúrák és növényi magvak, növényi vírusok, plazmidok,
protozoák (nem élősködő), és élesztők: ezeket általában elfogadja a CCTCC letétként. Azonban ha a mikroorganizmus fertőző
kórokozó, a letevőnek előbb egyeztetnie kell a CCTCC-vel, amely eldönti, hogy elfogadja-e letétként a biológiai anyagot. A CCTCC
nem fogad el letétként 1. és 2. kockázati csoportba (kínai osztályozás) sorolt kórokozó mikroorganizmust.
Továbbá, a CCTCC nem fogad el letétként olyan biológiai anyagot, amelynek behozatalát a kínai jogszabályok tiltják, vagy amelynek
megőrzését túl kockázatosnak ítélik. Nem teljesít továbbá olyan kérést, amely a CCTCC-től olyan biológiai anyag szállítását kéri,
amelynek kivitelét a kínai jogszabályok tiltják.
Jelenleg a CCTCC nem fogad el letétként embriókat, élősködő vagy kórokozó protozoákat és DNS-preparátumokat.
Mindazonáltal, a CCTCC fenntartja a jogot, hogy ne fogadjon el letétként olyan anyagot, amely az igazgató véleménye szerint nem
elfogadható kockázatot jelent, vagy túl bonyolult a kezelése.
DÍJTÁBLÁZAT
RMB
a)
b)
c)
d)
e)

Tárolás
Életképességi bizonylat kiállítása
Minta kiadása
Tájékoztatás
Behozatali vagy kiviteli engedély kérése

3000
500
500
200
esetenként változó

Más valuták RMB-re (kínai jüan) történő átváltásra kerülnek a Bank of China átváltási árfolyama szerint.

A Spanyol Királyság Kormányának közleménye a Collección Española de Cultivos Tipo (CECT) díjtáblázatában és az általa
letétként elfogadott mikroorganizmus fajták listájának szövegében bekövetkezett változásokról

A Spanyol Királyság Kormánya 2015. február 6-án közleményt juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO)
főigazgatójához a Collección Española de Cultivos Tipo (CECT), 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 az általa letétként elfogadott mikroorganizmus fajták listájának szövegében
bekövetkezett változások vonatkozásában.

A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzata 12.2 Szabályának c) pontja alapján az eredeti letétek raktározásának és a raktározási
idő meghosszabbításának új díjai 2015. április 9-én, vagyis a változásoknak a WIPO Nemzetközi Irodája által történt közzétételét
követő harmincadik napon léptek hatályba.
A letétként elfogadható mikroorganizmus fajták listájának szövege és az említett nemzetközi letéteményes szerv új díjtáblázata a
következő:
LETÉTKÉNT ELFOGADHATÓ MIKROORGANIZMUS FAJTÁK
Baktériumok, archeák, szálas gombák, élesztők és plazmidok, melyeket a tulajdonságaik lényeges változása nélkül lehet fagyasztással
vagy liofilizálással megőrizni, és amelyek legfeljebb a spanyol jogszabályok (Guía técnica para la evaluación y prevención de
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, RD
664/1997 de 12 Mayo) szerinti 3(*) kockázati csoportba tartoznak. A 3(*) kockázati csoportba [a 2000/54/EK irányelv szerinti 3(**)
kockázati csoportnak felel meg] azok a mikroorganizmusok tartoznak, amelyek a velük dolgozó személyek számára alacsony
fertőzési kockázatot jelentenek, mivel a levegőben terjedve általában nem fertőznek.
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A CECT nem fogadja el letétként a következő biológiai anyagokat: algák és cianobaktériumok, embriók, protozoák, állati sejtvonalak,
növényi sejtvonalak, mikoplazmák, növényi magvak, vírusok és bakteriofágok.
Mindazonáltal, a CECT fenntartja a jogot, hogy elfogadjon vagy ne fogadjon el letétként bármilyen anyagot, amelyik az igazgató
szerint olyan kockázatot jelent, amely nem elfogadható vagy túl bonyolult a kezelése.
DÍJTÁBLÁZAT
Raktározás:

EUR

— Eredeti letétek
— Új letétek
A raktározási idő meghosszabbítása a Budapesti Szerződés
Végrehajtási Szabályzatának 9. szabályában meghatározott időn túl, évente

600
80
30

Életképességi bizonylat kiállítása:
— Ha az életképességi vizsgálat előírt
— A legfrissebb életképességi vizsgálat alapján
Minták kiadása
Tájékoztatás

110
45
110
110

Ez az értesítés megjelenik a WIPO honlapján (http://www.wipo.int/budapest).

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MADRIDI MEGÁLLAPODÁSHOZ
KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV

A Kambodzsai Királyság csatlakozása
A Kambodzsai Királyság Kormánya 2015. március 5-én letétbe helyezte csatlakozási okmányát a védjegyek nemzetközi
lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó, 1989. június 27-én elfogadott, 2006. október 3-án és 2007. november
12-én módosított Jegyzőkönyv vonatkozásában. Az említett okmány a következő nyilatkozatot tartalmazza:
— összhangban a Madridi Jegyzőkönyv (1989) 5. cikke (2) bekezdésének d) pontjával és a Jegyzőkönyv 5. cikk (2) bekezdése
b) pontjának megfelelően az oltalom elutasításáról szóló értesítéshez való jog gyakorlásának a Jegyzőkönyv 5. cikke (2)
bekezdésének a) pontja szerinti egyéves határidejét 18 hónap váltja fel, illetve a Jegyzőkönyv 5. cikk (2) bekezdése c)
pontjának megfelelően, ha az oltalom elutasítása az oltalom engedélyezése elleni felszólaláson alapulhat, az ilyen elutasítás a
18 hónapos határidő lejárata után közölhető a Nemzetközi Irodával.
A Madridi Jegyzőkönyv a Kambodzsai Királyság tekintetében 2015. június 5-én lép hatályba.

A VAKOK, LÁTÁSKÁROSULTAK ÉS OLVASÁSI KÉPESSÉGÜKBEN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK
NYOMTATOTT MŰVEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ
MARRAKESH-I SZERZŐDÉS

A Szingapúri Köztársaság csatlakozása
A Szingapúri Köztársaság Kormánya 2015. március 30-án letétbe helyezte csatlakozási 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 az Argentin Köztársaság részéről

Az Argentin Köztársaság Kormánya 2015. április 1-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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