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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS 

 

 
BUDAPESTI SZERZŐDÉS 

A MIKROORGANIZMUSOK SZABADALMI ELJÁRÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ LETÉTBE 
HELYEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI ELISMERÉSÉRŐL 

 
Az Amerikai Egyesült Államok Kormányának értesítése a Provasoli-Guillard Tengeri Alga és Mikrobióta 
Nemzeti Központ (Provasoli-Guillard National Center for Marine Algae and Microbiote, NCMA) 
díjtáblázatában és az általa letétként elfogadott mikroorganizmus fajták jegyzékében bekövetkezett 
változásokról 

 
Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya 2017. november 20-án értesítést juttatott el a Szellemi Tulajdon 
Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához a Provasoli-Guillard Tengeri Alga és Mikrobióta Nemzeti 
Központ (Provasoli-Guillard National Center for Marine Algae and Microbiote, NCMA), 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 jegyzékében 
bekövetkezett változások vonatkozásában.  

 
A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzata 12.2 szabályának c) pontja alapján a 30 éves folyamatos 
kultúratenyészetre vonatkozó új díj 2018. január 14-én, vagyis a változásoknak a WIPO Nemzetközi Irodája 
által történt közzétételét követő harmincadik napon lép hatályba. 
 
LETÉTKÉNT ELFOGADHATÓ MIKROORGANIZMUS FAJTÁK 
 
Bármilyen vízi (édesvíz, brakkvíz, tengeri és hiperszalin) környezetből származó alga (ideértve az egysejtű 
mikroalgákat és többsejtű algákat is), eukariotikus protiszták, baktériumok, archeák, vírusok, növényi 
szövetkultúrák (szárazföldi vagy vízi) és szárazföldi környezetből származó baktériumok és gombák. 
 
DÍJTÁBLÁZAT 
                        USD 
Tárolás 

- 30 évig fagyasztott vagy liofilizált        3000 
- 30 éves folyamatos kultúra tenyészet                25000 

 
Életképességi bizonylat díja            500 
 
Mikroorganizmus minta kiadása           200 
 
Ez az értesítés megjelent a WIPO honlapján (http://www.wipo.int/budapest). 
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AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LETÉTBE HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ  
HÁGAI MEGÁLLAPODÁS 

 
Változás az egyéni megjelölési díjak összegében: Amerikai Egyesült Államok 

 
1. Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya nyilatkozatot juttatott el a Szellemi Tulajdon 
Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához az olyan nemzetközi bejelentésekkel kapcsolatban fizetendő 
egyéni díjak módosításáról, amelyekben az Amerikai Egyesült Államokat az ipari minták nemzetközi letétbe 
helyezéséről szóló Hágai Megállapodás 1999. évi „genfi szövege” 7. cikkének (2) bekezdése szerint 
megjelölték. 
 
2. A Hágai Megállapodás 1999. évi és 1960. évi szövegéhez kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 
28. szabálya (2) bekezdésének b) pontjával összhangban a WIPO főigazgatója, az Egyesült Államok 
Szabadalmi és Védjegy Hivatalával (USPTO) történt egyeztetést követően, a fent említett egyéni 
megjelölési díjakra vonatkozóan a következő új összegeket állapította meg svájci frankban: 
 
 

Megnevezés Összeg 
(svájci frankban) 

 
 
 
Nemzetközi 
bejelentés 

Első részlet: 
- alapdíj 
- „kisvállalkozásra” vonatkozó díj 
- „mikrovállalkozásra” vonatkozó díj 

 
908 
454 
227 

Második részlet: 
- alapdíj 
- „kisvállalkozásra” vonatkozó díj 

„mikrovállalkozásra” vonatkozó díj 

 
662 
331 
166 

 
 
3. Összhangban az 1999. évi szöveg 30. cikke (1) bekezdésének (ii) pontjával és a beérkezett 
nyilatkozatnak megfelelően ezek az új díjak 2018. január 16-án lépnek hatályba. Itt fontos megjegyezni, 
hogy az új díjak akkor fizetendők, ha az Amerikai Egyesült Államokat olyan nemzetközi bejelentésben 
jelölték meg, amelynek nemzetközi lajstromozása ezen a napon vagy azt követően történt, az 1999. évi 
szöveg 10. cikkének (2) bekezdése szerint. Ennek megfelelően, az egyéni megjelölési díj második 
részletének befizetésére vonatkozó értesítések a régi vagy az új díj befizetésére vonatkoznak, az adott 
nemzetközi lajstromozás napjától függően. 
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