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BUDAPESTI SZERZŐDÉS
A MIKROORGANIZMUSOK SZABADALMI ELJÁRÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ
LETÉTBE HELYEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI ELISMERÉSÉRŐLA

A Koreai Köztársaság Kormányának értesítése a Korean Collection for Type Cultures (KCTC) elérhetőségi adataiban történt
változásról, az általa és a Korean Celle Line Research Foundation (KCLRF) által letétként elfogadott mikroorganizmus-fajták
listájának kiterjesztéséről és a KCTC, a KCLRF és a Korean Culture Center of Microorganisms (KCCM) díjtáblázatában
bekövetkezett változásokról
A Koreai Köztársaság Kormánya 2015. március 17-én értesítést juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO)
főigazgatójához a Korean Collection for Type Cultures (KCTC) elérhetőségi adataiban történt változás, a KCTC és a Korean Celle
Line Research Foundation (KCLRF) által letétként elfogadott mikroorganizmus-fajták listájának kiterjesztése és a KCTC, a KCLRF
és a Korean Culture Center of Microorganisms (KCCM), 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 szervek díjtáblázatában bekövetkezett változások vonatkozásában.
A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzata 12.2 Szabályának c) pontja alapján a KCLRF, a KCCM és a KCTC fenti
értesítésben megállapított díjai, az új letétekre és az életképességi vizsgálat kérése esetén az életképességi bizonylat kiállítására
vonatkozó díjai kivételével, valamint a KCCM-nek a sejtvonalminták kiadására vonatkozó díjai 2015. május 14-én, vagyis a
változásoknak a WIPO Nemzetközi Irodája által történt közzétételét követő harmincadik napon lépnek hatályba.
KOREAN COLLECTION FOR TYPE CULTURES (KCTC)
Új elérhetőségi adatok
125 Gwahak-ro
Yuseong-gu
Daejeon, 305-805
Telefon: (82-42) 860 4612, 860 4656
Fax: (82-42) 860 4677, 860 4625
E-mail: patent@kribb.re.kr
Web: http://kctc.kribb.re.kr
Letétbe helyezhető mikroorganizmus-fajták
Algák, állati embriók, baktériumok (ideértve a sugárgombákat is), plazmidokat tartalmazó baktériumok (gazdaszervezetben vagy azon
kívül), bekteriofágok, RNS-ek, sejtkultúrák (ideértve a hibridóma vonalakat is), eukariotikus DNS-ek, gombák (ideértve az élesztőket
is), emberi sejtkultúrák, penészgombák, rágcsáló embriók, növényi sejtkultúrák, növényi magvak, protozoák (nem élősködő), állati és
növényi vírusok,
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KIVÉVE:
-

olyan mikroorganizmusok, amelyek tulajdonságai veszélyesek vagy veszélyesek lehetnek az egészségre vagy a környezetre;
olyan mikroorganizmusok, amelyek a kísérletezéshez különleges elszigetelést igényelnek.

Díjtáblázat
Szolgáltatások
1.

2.

3.

KRW

Letét (ideértve a kezdeti életképességi vizsgálatot, a megőrzést és
a 30 évre történő tárolást)
- Eredeti letét (baktériumok, gombák, élesztők, bekteriofágok, penészgombák,
állati és növényi vírusok, eukariotikus DNS-ek, RNS-ek, plazmidok, magvak)
- Eredeti letét (emberi, állati és növényi sejtkultúrák, embriók, rágcsáló embriók,
hibridómák, algák, nem élősködő protozoák)
- Új letét
Minta kiadása
- Baktériumok, gombák, élesztők, bakteriofágok, penészgombák, állati
és növényi vírusok, eukariotikus DNS-ek, RNS-ek, plazmidok, magvak
- Emberi, állati és növényi sejtkultúrák, embriók, rágcsáló embriók,
hibridómák, algák, nem élősködő protozoák

800 000
900 000
70 000

100 000
150 000

Életképességi bizonylat kiállítása
- Ha életképességi vizsgálatot kérnek
- A legfrissebb életképességi vizsgálat alapján

70 000
10 000

4.

A 8.2 szabály szerinti bizonylat kiállítása

10 000

5.

A 7.6 szabály szerinti tájékoztatás

10 000

A díjak nem tartalmazzák a szállítási és bankköltséget.
KOREAN CELL LINE RESEARCH FOUNDATION (KCLRF)
Letétbe helyezhető mikroorganizmus-fajták
Sejtvonalak (emberi, állati, növényi és hibridómák), eukariotikus DNS-ek, plazmidok (gazdaszervezetben vagy azon kívül),
KIVÉVE:
-

olyan sejtvonalak, amelyek tulajdonságai veszélyesek vagy veszélyesek lehetnek az egészségre vagy a környezetre;
olyan sejtvonalak, amelyek kísérletezéséhez különleges követelmények tartoznak.

Díjtáblázat
Szolgáltatások
1.

KRW

Letét (ideértve a kezdeti életképességi vizsgálatot, a konzerválást és a 30 évre
történő tárolást)
- Eredeti letét (eukariotikus DNS-ek, plazmidok)
- Eredeti letét (emberi, állati és növényi sejtkultúrák, hibridómák)
- Új letét
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2.

Minta kiadása
- Eukariotikus DNS-ek, plazmidok
- Emberi, állati és növényi sejtkultúrák, hibridómák

100 000
150 000

Életképességi bizonylat kiállítása
- Ha életképességi vizsgálatot kérnek
- A legfrissebb életképességi vizsgálat alapján

70 000
10 000

4.

A 8.2 szabály szerinti bizonylat kiállítása

10 000

5.

A 7.6 szabály szerinti tájékoztatás

10 000

3.

A díjak nem tartalmazzák a szállítási és bankköltséget.
KOREAN CULTURE OF MICROORGANISMS (KCCM)
Díjtáblázat
Szolgáltatások
1.

2.
3.

KRW

Letét (ideértve a kezdeti életképességi vizsgálatot, a megőrzést és a 30 évre
történő tárolást)
- Eredeti letét
- Új letét

800 000
70 000

Minta kiadása
Életképességi bizonylat kiállítása
- Ha életképességi vizsgálatot kérnek
- A legfrissebb életképességi vizsgálat alapján

100 000

4.

A 8.2 szabályszerinti bizonylat kiállítása

10 000

5.

A 7.6 szabály szerinti tájékoztatás

10 000

70 000
10 000

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

A Koreai Köztársaság Kormányának értesítése a Korean Agricultural Culture Collection (KACC) nemzetközi letéteményes
szervi jogállásának megszerzéséről

A Koreai Köztársaság Kormánya 2015. március 17-én a Korean Agricultural Culture Collection (KACC) intézménnyel kapcsolatos
értesítést juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához, amelyben kijelenti, hogy a letéteményes
intézmény a Koreai Köztársaság területén található és amely felelősségvállalási nyilatkozatot tartalmaz arra nézve, hogy az intézmény
megfelel és meg fog felelni 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 6. cikkének (2) bekezdésében
rögzített, a nemzetközi letéteményes szervi jogállás megszerzésére vonatkozó előírásoknak.
A 7. cikk (1) bekezdésének (b) pontja alapján a Korean Agricultural Culture Collection (KACC) a Budapesti Szerződés szerinti
nemzetközi letéteményes szervi jogállást 2015. május 1-én szerezte meg.
Az értesítés szövege és melléklete az alábbiakban olvasható.

57

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 12. szám, 2015.06.29.
NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS
Ez az értesítés megjelent a WIPO honlapján (http://www.wipo.int/budapest).
ÉRTESÍTÉS
Mint a Koreai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal elnöke, hivatkozva a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe
helyezése nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződésre, tájékoztatom Önt, hogy a Koreai Köztársaság a Korean Agricultural
Culture Collection (KACC) intézményt javasolja a nemzetközi letéteményes szervi jogállás megszerzésére, összhangban a Budapesti
Szerződés 7. cikkével. Kérem, hogy a nemzetközi letéteményes szervi jogállás 2015. május 1-től lépjen hatályba.
A Koreai Köztársaság felelősséget vállal, hogy a KACC megfelel és meg fog felelni a Budapesti Szerződés 6. cikke (2) bekezdésében
rögzített követelményeknek.
MELLÉKLET
1. Jogállás
A KACC mezőgazdasági és élelmiszer mikroorganizmusok kezelésére létrehozott nemzeti kultúra gyűjtemény intézmény a Koreai
Köztársaságban. A szervezetet 1995-ben hozták létre a Mezőgazdasági Tudományok Nemzeti Akadémiája részeként. Küldetése: 1) a
mezőgazdasághoz és élelmiszerekhez kapcsolódó mikrobiális források gyűjtése és konzerválása, 2) a mikrobiális kutatóintézeteknek
nyújtandó szolgáltatások, 3) mikroorganizmusok osztályozásának és megőrzésének kutatása.
A KACC a mikrobiális genetikai források kezelésének központi kultúra gyűjtemény szervezete, amely a koreai Mezőgazdasági
Minisztérium engedélyével működik. Továbbá, a Koreai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal (KIPO) engedélye alapján a belföldi
szabadalmi mikroorganizmusok kezelésének szabadalmi letéteményes szerve is. A Mezőgazdasági Minisztérium és a KIPO közötti
megállapodás alapján a KACC-t 2013-ban a szabadalmi mikroorganizmusok nemzeti integrált letéteményes szervének jelölték ki. A
KACC tagja a Kultúra Gyűjtemények Világszövetségének és a mikrobiális források megőrzésére és fenntartható használatára
létrehozott Ázsiai Konzorciumnak is. 2009-ben a KACC megszerezte az ISO 9001 tanúsítványt a mikroorganizmusok kezelésére
vonatkozó minőségi követelményeknek való megfelelésért.
A KACC a mikroorganizmusok széles gyűjteményét szerezte be – baktériumok, élesztőgombák, fonalas gombák és bazidiumos
gombák – a koreai mikrobiális kutatók, valamint külföldi kultúra gyűjtemények együttműködésével, mint pl. a CBS, a DSMZ és az
NBRC. A KACC-nél tartott mikroorganizmusok száma több mint 18 000 törzs 7 000 fajból. A KACC mikrobiális források
katalógusának harmadik változatát 2010-ben adták ki. A mikroorganizmusokról szóló tájékoztatás a nagyközönség számára elérhető
az RDA Génbank honlapján (http://www.genebank.go.kr/eng/microbe/gene_info.jsp). A KACC több mint 3 000 kultúra mintát ad
évente a tudományos közösségeknek belföldön és külföldön egyaránt. A KACC osztályozási és ökológiai tanulmányokat is készít,
hogy javítsa a mikroorganizmusok minőségét és, hogy jobban megértse a környezetben lévő mikrobiális diverzitást.
2013 novemberében a meglévő gyűjtemények a következők szerint kerültek csoportosításra:
Gyűjtemény fajták

Letétek száma

Baktériumok

8 440

Élesztőgombák

190

Penészgombák

6 807

Bazidiumos gombák

3 374

Összesen

18 811
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2. Név és cím
Korean Agricultural Culture Collection (KACC)
Agricultural Microbiology Division
National Academy of Agricultural Science
Rural Development Administration
166, Nongsaengmyeong-ro, Iseo-myeon
Wanju-gun, Jeollabuk-do 565-851
Republic of Korea

Telefon: (+82) 63238 3024
Fax: (+82) 63 238 3845
E-mail: kacc@korea.kr
Honlap: http://www.genebank.go.kr

3. Épület, berendezés és biztonság
A KACC kb. 848 m2 területen helyezkedik el. Elegendő laboratóriumi hellyel és modern eszközökkel rendelkezik a
mikroorganizmusok tenyésztéséhez, ellenőrzéséhez és hosszú távú megőrzéséhez. A kultúrákat több megőrzési módszerrel kezelik, a
mikroorganizmus fajtájától függően. A baktériumokat és spóraképző gombákat folyékony nitrogénben fagyasztják, mélyfagyasztott
állapotban tartják vagy liofilizálják. A nem spóraképző gombákat ásványi olajban vagy vízben tárolják. A KACC-nél minden törzset
legalább két módszerrel őriznek meg. A KACC a gyűjteményeket biztonságos helyiségekben tartja és csak az arra felhatalmazott
munkatársaknak van hozzáférése a gyűjteményekhez. A KACC gyűjtemény adatbázisában lévő bizalmas információt kód és
személyes jelszó védi. A szigorúan bizalmas gyűjteményekre vonatkozó információhoz csak az azzal foglalkozó munkatársak
férhetnek hozzá.
A KACC épületében a következő részlegek találhatók meg:
3.1 Előkészítő terület
Ez a terület a mikroorganizmusok liofilizálásához használt berendezést foglalja magában. Ide tartozik a növekedési közeg
elkészítéséhez használt berendezés is.
Itt a következő berendezések találhatók:
-

tisztító pad
liofilizációs berendezés
mélyfagyasztó szárító
hűtő a közeg számára
autokláv
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3.2 Tároló helyiségek

3.2.1 Folyékonynitrogén-tároló helyiség
Ebben a helyiségben található egy LN2 önfeltöltő tartály és nyolc automata rendszerrel szabályozott LN2 tartály. A legjobb
helykihasználás és a folyékony nitrogénban történő megőrzés költségeinek minimalizálása érdekében a KACC-nél a
baktériumtörzseket hajszál üvegekben, a gombatörzseket polipropilén szívószálakban tárolják. Az egyik folyékonynitrogén-tartályt a
szabadalmi mikroorganizmusok megőrzésére használják. Ebbe a helyiségbe csak korlátozott belépés engedélyezett.
3.2.2. Liofilizációs tároló helyiség
Ebben a nyolc hűtővel felszerelt helyiségben a liofilizált ampullákat tároljak. A hozzáférési szám és a tárolási időpont az ampullákon
szerepel, amelyeket azután műanyag zacskókba helyeznek és a hűtőben 4 0C-on tárolják. Ebbe a helyiségbe csak korlátozott belépés
engedélyezett.
3.2.3. Mélyfagyasztó helyiség
Öt mélyfagyasztó áll rendelkezésre a gyűjtemények hűtött tubusokban történő tárolására. A helyiségben automata rendszer biztosítja a
25 0C-os hőmérsékletet és a helyiségbe csak korlátozott belépés engedélyezett.
3.2.4. Középtávú tároló helyiség
Ebben a helyiségben a nem spóraképző gombákat tárolják ásványi olajban vagy vízben. A helyiségben automata rendszer biztosítja a
15 0C-os hőmérsékletet és a helyiségbe csak korlátozott belépés engedélyezett.
3.2.5. Ideiglenes tároló helyiség
Ebben a helyiségben több polc is rendelkezésre áll a mikroorganizmusok átmeneti megőrzésére. A helyiségben automata rendszer
biztosítja a 4 0C-os hőmérsékletet és a helyiségbe csak korlátozott belépés engedélyezett.
3.3. Szabadalmi mikroorganizmusok tárolására szolgáló helyiség
Ebben a helyiségben található egy hűtő és néhány fülke a belföldi szabadalmi mikroorganizmusok és a rájuk vonatkozó információ
tárolására. A helyiségben automata rendszer biztosítja a 25 0C-os hőmérsékletet. A helyiségbe csak a szabadalmi
mikroorganizmusokkal foglalkozó munkatársak léphetnek be.
3.4. A „Szabadalmi mikroorganizmusok nemzeti integrált letéteményes szervének” tároló helyisége
Ebben a helyiségben négy folyékonynitrogén-tartály lesz, a négy koreai szabadalmiorganizmus-raktár mindegyikéhez egy tartozik. A
helyiségbe csak a szabadalmi mikroorganizmusokkal foglalkozó munkatársak léphetnek be.
3.5. Egyéb helyiségek
3.5.1. Inkubáló helyiségek
Négy inkubáló helyiség a baktériumokhoz, anaerobiotikus baktériumokhoz és gombákhoz. A helyiségbe csak korlátozott belépés
engedélyezett.
3.5.2. Laboratóriumok
Három laboratórium áll rendelkezésre a baktériumok és gombák tanulmányozására.
Ezekben a helyiségekben a következő berendezések találhatóak:
Tisztaterű fülkék, pH-mérők, elektroforézis készülék, centrifugák, akasztók, hűtők, az üveg, műanyag és mikroszkópok mosására
használt eszközök.
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3.5.3. Irodák
A KACC személyzete hét irodát használ. Az egyik helyiség a dokumentumok tárolására és a minták kiadására szolgál.
4. Személyzet
A KACC-nál jól képzett személyzet dolgozik, akik képesek ellátni a Budapesti Szerződésben előírt tudományos és adminisztratív
feladatokat. A munkájuk a következő:
-

vezetés és általános koordináció;
a mikroorganizmusok megőrzése, mintavétel és életképességük figyelése;
tudományos munkák: baktériumok és gombák izolációja, azonosítása, osztályozása és jellegük meghatározása;
a mikroorganizmusok letétbe helyezéséhez és szétosztásához kapcsolódó adminisztratív feladatok;
létesítménygazdálkodás és a laboratóriumi személyzet irányítása.

5. Letétként elfogadható organizmusfajták
A KACC elfogad baktériumokat (nem patogének, ideértve a sugárgombákat is), gombákat (nem patogének), élesztőgombákat (nem
patogének), bazidiumos gombákat, plazmidokat gazdaszervezetben, növényi vírusokat, bakteriofágokat és növényi magvakat.
A KACC csak az 1. és 2. kockázati csoporthoz tartozó organizmusokat fogad el, összhangban a munkájuk során biológiai anyagokkal
kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2000/54/EK irányelvvel.
A KACC fenntartja a jogot, hogy ne vegyen át letétként olyan anyagokat, amelyek megítélése szerint elfogadhatatlan kockázatot
jelentenek vagy, amelyeket nem lehet feldolgozni.
6. Hivatalos nyelvek
A KACC-nél használt hivatalos nyelvek a koreai és az angol.
7. Követelmények és eljárások
A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzata 6.3 szabályának (a) pontjával összhangban a KACC mikroorganizmusok letétbe
helyezéséhez megköveteli, hogy
-

a mikroorganizmus letétbe helyezése megfelelő formában és mennyiségben történjen, ami alapján a KACC teljesíteni tudja a
Végrehajtási Szabályzat szerinti kötelezettségeit;
az adminisztratív eljárás céljára a KACC által rendszeresített és a letevő által megfelelően kitöltött nyomtatványt benyújtsák;
a 6.1 szabály (a) pontja vagy a 6.2 szabály (a) pontja szerinti írásos nyilatkozatot megfelelően kitöltsék koreai vagy angol
nyelven;
a 12.1 szabály (a) pontjának (i) alpontja szerinti tárolási költséget megfizessék;
a letevő rendelkezzen a letét szállításához szükséges valamennyi engedéllyel.

Összhangban a Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzatával, a KACC
-

ellenőrzi valamennyi letétet élettani és morfológiai szempontból és tárolja azokat;
átvételi elismervényt, életképességi bizonylatot és kérésre egyéb hivatalos értesítést állít ki;
megfelel a 9.2 szabályban rögzített titoktartási követelményeknek;
az eljárások szerinti feltételek alapján és azoknak megfelelően mintát ad ki késedelem nélkül és megfelelő módon.

8. Díjtáblázat
Szolgáltatások

KRW

1) Letét (ideértve az eredeti életképességi ellenőrzést, a megőrzést és a
30 évre történő tárolást;
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2)
3)

4)
5)

- eredeti letét
- új letét
Minta kiadása
Életképességi bizonylat kiállítása
- ha életképességi vizsgálatot kérnek
- a legfrissebb életképességi vizsgálat alapján
A 8.2 szabály szerinti tanúsítvány kiadása
A 7.6 szabály szerinti tájékoztatás

800 000
70 000
100 000
70 000
10 000
10 000
10 000

A díjak nem tartalmazzák a szállítási, illetve bankköltséget.

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MADRIDI MEGÁLLAPODÁSHOZ
KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV

A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és az ahhoz kapcsolódó Jegyzőkönyvhöz
kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 20bis szabálya (6) bekezdésének (b) pontja szerinti értesítés: Nyilatkozat, amely
szerint a használati engedélyek nemzetközi lajstromba történő bejegyzése Kambodzsa tekintetében hatálytalan
1. A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és az ahhoz kapcsolódó Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó
Közös Végrehajtási Szabályzat (Közös Végrehajtási Szabályzat) 20bis szabálya (6) bekezdésének (b) pontja alapján Kambodzsa
Kormánya arról értesítette a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatóját, hogy a használati engedélyek nemzetközi
lajstromba történő bejegyzése Kambodzsa tekintetében hatálytalan.
2. Ennek megfelelően, a Kambodzsa tekintetében megadott védjegy nemzetközi lajstromozásához kapcsolódó használati engedély be
kell jegyezni a kambodzsai hivatal nemzeti lajstromába annak érdekében, hogy az a Szerződő Fél területén hatállyal bírjon. A
bejegyzés iránti kérelmeket közvetlenül a kambodzsai hivatalnál, a Szerződő Fél jogszabályaiban rögzített feltételek szerint kell
benyújtani.
3. A Közös Végrehajtási Szabályzat 20bis szabálya (6) bekezdésének (b) pontja alapján a kambodzsai kormány által megküldött
értesítés azon a napon lép hatályba, amikor a Madridi Jegyzőkönyv Kambodzsa tekintetében hatályba lép, vagyis 2015. június 5-én.
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