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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

BUDAPESTI SZERZŐDÉS
A MIKROORGANIZMUSOK SZABADALMI ELJÁRÁS CÉLJÁBÓL
TÖRTÉNŐ LETÉTBE HELYEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI ELISMERÉSÉRŐL
A Spanyol Királyság Kormányának közleménye a Banco Español de Algas (BEA) díjtáblázatában
bekövetkezett változásokról
A Spanyol Királyság Kormánya 2016. június 9-én írásbeli közleményt juttatott el a Szellemi Tulajdon
Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához a Banco Español de Algas (BEA), 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 alkalmazott díjtáblázatban bekövetkezett változásokról.
A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzata 12.2 Szabályának (a) pontja alapján a fenti értesítésben
közölt díjak 2016. július 1-én léptek hatályba.
A közlemény elérhető a WIPO internetes oldalán (http://www.wipo.int/budapest).
Díjtáblázat
a) Tárolás
- Mélyhűtött törzsek (6.1. Szabály)
- Egyéb eljárás
b) Életképességi bizonylat kiállítása (10.2. Szabály)
c) Minták kiadása (11. Szabály)
d) Tájékoztatás (7.6. Szabály)

Euro
800
esetenként változó
50
60 (plusz szállítási költség)
50

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

Az Amerikai Egyesült Államok Kormányának közleménye az Agricultural Research Service Culture
Collection (NRRL) díjtáblázatában bekövetkezett változásokról
Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya 2016. július 1-én közleményt juttatott el a Szellemi Tulajdon
Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához az Agricultural Research Service Culture Collection (NRRL), 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 alkalmazott díjtáblázatban bekövetkezett változásokról.
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A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzata 12.2 szabályának (c) pontja alapján a fenti értesítésben
közölt díjak 2016. augusztus 21-én, vagyis a változásnak a Nemzetközi Iroda által történt közzétételét
követő harmincadik napon lépnek hatályba.
A fenti nemzetközi letéteményes szerv új díjtáblázata a következő:
USD
(a) minden egyes törzs tárolása (letétbe helyezéskor fizetendő)
(b) Minta kiadása

670
40

A csekkeket USA dollárban, az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának Mezőgazdasági
Kutatási Szolgálata (Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture) részére kell
kiállítani
Az értesítés olvasható a WIPO honlapján (http://www.wipo.int/budapest).

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormányának közleménye az Ipari,
Élelmiszeripari és Tengeri Baktériumok Nemzeti Gyűjteménye (National Collections of Industrial,
Food and Marine Bacteria, NCIMB) által letétként elfogadott mikroorganizmus fajták kiterjesztése
vonatkozásában
A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához 2016. július 6-án írásos közlemény
érkezett Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormányától, amelyben arról
tájékoztatják, hogy az Ipari, Élelmiszeripari és Tengeri Baktériumok Nemzeti Gyűjteménye (National
Collections of Industrial, Food and Marine Bacteria, NCIMB), 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 fajtákat kiterjesztették a nem patogenikus gombákra is.
A nem patogenikus gombák tárolásának díja a következő:
A nem patogenikus gombák tárolása

£670

Letétbe helyezéskor előírt másolatok száma 2 aktív kultúra vagy 20 liofilizált/fagyasztott másolat.
A díjak az NCIMB Ltd-nek fizetendőek és, ahol esedékes, valamennyi díjhoz áfa adódik az aktuális
árfolyamon.
A közlemény olvasható a WIPO internetes oldalán (http://www.wipo.int/budapest).
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Magyarország Kormányának közleménye a Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti
Gyűjteménye jogállásának és címének változásáról
Magyarország Kormánya 2016. július 7-én értesítést juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetének
(WIPO) főigazgatójához a Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteménye, 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
nemzetközi letéteményes szerv jogállásának és címének változásáról.
A fenti nemzetközi letéteményes szerv új címe a következő:
Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteménye
Szent István Egyetem
Élelmiszertudományi Kar
Budapest
Somlói út 14-16.
1118
Az értesítés megjelent a WIPO honlapján: http://www.wipo.int/budapest

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormányának közleménye az Alga és
Protozoon Kultúra Gyűjtemény (Culture Collection of Algae and Protozoa, CCAP) címében, a
letétként elfogadott mikroorganizmus fajták listájában és az alkalmazott díjtáblázatban
bekövetkezett változások vonatkozásában
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya 2016. július 22-én közleményt
juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához az Alga és Protozoon Kultúra
Gyűjtemény (Culture Collection of Algae and Protozoa, CCAP), 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 címében, a letétként
elfogadott mikroorganizmus fajták listájában és az alkalmazott díjtáblázatban bekövetkezett változások
vonatkozásában.
A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzata 12.2 szabályának c) pontja alapján az új díjak, a
tanúsítvány kiállítási díjának kivételével, 2016. szeptember 15-én, vagyis a változásoknak a WIPO
Nemzetközi Irodája által történt közzétételét követő harmincadik napon lépnek hatályba.
Elérhetőség
Culture Collection of Algae and Protozoa, CCAP
SAMS Ltd.
Scottish Marine Institiute
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Oban, Argyll PA37 1QA
Scotland
Telefon: (44 (0) 1631) 559 000, 559 268 (közvetlen vonal)
Telefax: (44 (0) 1631) 559 001
E-mail: ccap@sams.ac.uk
Honlap: www.ccap.ac.uk
A letétként elfogadható mikroorganizmus fajták
-

Édesvízi és szárazföldi algák és szabadon élő protozoonok
A nagy tengeri moszatoktól eltérő tengeri algák.

Díjtáblázat
GBP
a)
b)
c)
d)

Tárolás
mélyhűtött törzsek
egyéb fenntartási díj
Életképességi bizonylat kiállítása
Minta kiadása (plusz szállítási költség)
Tanúsítvány kiállítása

1 500
esetenként változik
100
200
20

A díjakhoz áfa adódik, ahol esedékes.
A közlemény elérhető a WIPO internetes oldalán (http://www.wipo.int/budapest).

SZABADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS
(Patent Cooperation Treaty, PCT)
A Dzsibuti Köztársaság csatlakozása
A Dzsibuti Köztársaság Kormánya 2016. június 23-án 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 a Dzsibuti Köztársaság tekintetében 2016. szeptember 23-án lép hatályba.
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AZ IRODALMI ÉS A MŰVÉSZETI MŰVEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ BERNI EGYEZMÉNY
Niue csatlakozása
Niue Kormánya 2016. június 24-én letétbe helyezte csatlakozási okmányát az 1886. szeptember 9-i, 1971.
július 24-én Párizsban felülvizsgált és 1979. szeptember 28-án módosított, az irodalmi és a művészeti művek
védelméről szóló Berni Egyezmény vonatkozásában.
A Berni Egyezmény Niue tekintetében 2016. szeptember 24-én lép hatályba. Ezen a napon Niue a Berni
Egyezmény által létrehozott, az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló nemzetközi unió (Berni
Unió) tagjává is válik.

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LETÉTBE HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ
HÁGAI MEGÁLLAPODÁS LONDONI SZÖVEGE
A megszüntetés elfogadása az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről
Az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya 2016. július 18-án letétbe helyezte az ipari minták nemzetközi
letétbe helyezéséről szóló, 1925. november 6-án aláírt Hágai Megállapodás 1934. június 2-án Londonban
felülvizsgált szövege („londoni szöveg”) megszüntetéséhez való hozzájárulásról szóló közleményét.
A londoni szöveg megszüntetése hatálybalépésének időpontjáról a Szellemi Tulajdon Világszervezete
(WIPO) külön értesítést küld.

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LETÉTBE HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ
HÁGAI MEGÁLLAPODÁS LONDONI SZÖVEGÉNEK MEGSZÜNTETÉSE
Hatálybalépés
A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (World Intellectual Property Organization, WIPO) főigazgatója
értesíti a tagállamokat, hogy az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló, 1925. november 6-án
aláírt Hágai Megállapodás 1934. június 2-án Londonban felülvizsgált szövegének („londoni szöveg”) és az
1961. november 18-i „monacói kiegészítő szövegének” megszüntetése
2016. október 18-án,
vagyis a londoni szöveg megszüntetésének elfogadásáról vagy felmondásáról szóló utolsó előírt okirat
letétbe helyezését követő három hónap elteltével lép hatályba.
A londoni szöveg megszüntetésének elfogadásáról vagy felmondásáról szóló okiratot a következő államok
helyezték letétbe:
- Indonéz Köztársaság, 2009. június 3.
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-

Svájci Konföderáció; 2009. november 19.
Holland Királyság, 2010. december 13.
Német Szövetségi Köztársaság, 2010. augusztus 16.
Francia Köztársaság, 2010. szeptember 20.
Liechtensteini Hercegség, 2010. december 13.
Monacói Hercegség, 2011. március 9.
Tunéziai Köztársaság, 2011. június 10.
Spanyol Királyság, 2012. szeptember 18.
Marokkói Királyság, 2012. december 4.
Szenegáli Köztársaság, 2013. augusztus 21.
Benini Köztársaság, 2013. szeptember 19.
Elefántcsontparti Köztársaság, 2015. október 27.
Suriname-i Köztársaság, 2016. március 21.
Egyiptomi Arab Köztársaság, 2016. július 18.

A fenti szövegnek az Indonéz Köztársaság, a Svájci Konföderáció és a Holland Köztársaság részéről történt
felmondása 2010. június 3-án, 2010. november 19-én, illetve 2011. december 13-án lépett hatályba.
Összhangban a londoni szöveg 15 szerződő felének 2009. szeptember 24-i rendkívüli ülésén hozott
döntésével és a szerződések jogáról szóló 1969. május 23-i Bécsi Egyezmény 54. cikke (b) pontjának
megfelelően a londoni szöveg és a monacói kiegészítő szöveg megszüntetése 2016. október 18-án lép
hatályba a fenti listán szereplő többi állam tekintetében.

AZ AUDIOVIZUÁLIS ELŐADÁSOKRÓL SZÓLÓ PEKINGI SZERZŐDÉS
Megerősítés a Tunéziai Köztársaság részéről
A Tunéziai Köztársaság Kormánya 2016. július 21-én letétbe helyezte megerősítő okmányát a Pekingben
2012. június 24-én elfogadott, 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.

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

Megnevezés
Bejelentés vagy
utólagos megjelölés
Megújítás

-

minden egyes áru- vagy
szolgáltatási osztályra
minden egyes áru- vagy
szolgáltatási osztályra

Összeg
(svájci frankban)
39
39

2. A változás 2016. augusztus 1-én lépett hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek
a) ha a Szíriai Arab Köztársaságot megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a
származási hivatalhoz ezen a napon vagy azt követően beérkezett, illetve a 11. szabály (1)
bekezdésének (c) pontja szerint ezen a napon vagy azt követően beérkezettnek kell tekinteni; vagy
b) ha a Szíriai Arab Köztársaság 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 a Szíriai Arab Köztársaságot olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a
napon vagy azt követően újítottak meg.

Változás az egyedi díjak összegében: Bahrein
1. Bahrein Kormánya egy nyilatkozatot juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO)
főigazgatójához, amely módosítja a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikkének (7) bekezdése szerinti, Bahrein
tekintetében fizetendő egyedi díjak összegét.
2. Összhangban a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi
Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 35. szabálya (2) bekezdésének (b) pontjával, a
WIPO főigazgatója, a bahreini hivatallal történt egyeztetést követően, következő egyedi díjakat állapította
meg svájci frankban:

Megnevezés
Bejelentés vagy
utólagos megjelölés

Megújítás

-

minden egyes áru- vagy
szolgáltatási osztályra
Együttes vagy tanúsító védjegy esetén:
- minden egyes áru- vagy
szolgáltatási osztályra
- minden egyes áru- vagy
szolgáltatási osztályra
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Együttes vagy tanúsító védjegy esetén:
minden egyes áru- vagy
szolgáltatási osztályra

2 105

3. A változás 2016. szeptember 7-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek
a) ha Bahreint megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz ezen a
napon vagy azt követően beérkezett, illetve a 11. szabály (1) bekezdésének (c) pontja szerint ezen a
napon vagy azt követően beérkezettnek kell tekinteni; vagy
b) ha Bahrein 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 Bahreint olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt követően
újítottak meg.

Változás az egyedi díjak összegében: Tádzsikisztán
1. Tádzsikisztán Kormánya egy nyilatkozatot juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO)
főigazgatójához, amely módosítja a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikkének (7) bekezdése szerinti, Bahrein
tekintetében fizetendő egyedi díjak összegét.
2. Összhangban a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi
Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 35. szabálya (2) bekezdésének (b) pontjával, a
WIPO főigazgatója, a tádzsikisztáni hivatallal történt egyeztetést követően, következő egyedi díjakat
állapította meg svájci frankban:
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)
438
34
438
34

3. A változás 2016. szeptember 14-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek
a) ha Tádzsikisztánt 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 Tádzsikisztán 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 Tádzsikisztánt olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt
követően újítottak meg.

A SZELLEMI TULAJDON VILÁGSZERVEZETÉT LÉTREHOZÓ EGYEZMÉNY
A Cook-szigetek csatlakozása
A Cook-szigetek Kormánya 2016. július 27-én letétbe helyezte csatlakozási okmányát az 1967. július 14-én
Stockholmban aláírt és 1979. szeptember 28-án módosított, a Szellemi Tulajdon Világszervezetét létrehozó
egyezmény (WIPO Egyezmény) vonatkozásában.
Az Egyezmény a Cook-szigetek tekintetében 2016. október 27-én lép hatályba.
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