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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

BUDAPESTI SZERZÕDÉS
A MIKROORGANIZMUSOK SZABADALMI ELJÁRÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNÕ
LETÉTBE HELYEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI ELISMERÉSÉRÕL
Értesítés Finnország Kormányának részérõl a VTT Kultúra Gyûjtemény (VTT Culture Collection – VTTCC)
nemzetközi letéteményes szervi jogállásának megszerzésére vonatkozóan
Finnország Kormánya 2010. július 7-én kelt értesítésében tájékoztatta a Szellemi Tulajdon Világszervezetének
(WIPO) fõigazgatóját a VTTCC nemzetközi letéteményes szervi jogállásának megszerzésére vonatkozóan. Az értesítés
arról tájékoztat, hogy ez a letéteményes intézet Finnország területén helyezkedik el és tartalmaz egy olyan nyilatkozatot,
amely szerint az intézmény megfelel és meg fog felelni a Budapesti Szerzõdés 6. cikkének (2) bekezdésében foglalt, a
nemzetközi letéteményes szervi jogállásának megszerzésére vonatkozó követelményeknek.
A Szerzõdés 7. cikk (2) bekezdése b) pontjának megfelelõen, a VTCC a Budapesti Szerzõdés szerinti nemzetközi letéteményes szervi jogállását az értesítés közzétételének napján, azaz 2010. augusztus 25-én szerezte meg.
Az értesítés olvasható a WIPO honlapján: http://www.wipo.int/budapest
A Finn Kormány részérõl történt értesítés szövege a VTT Kultúra Gyûjtemény (VTT Culture Collection – VTTCC)
nemzetközi letéteményes szervi jogállásának megszerzésére vonatkozóan

ÉRTESÍTÉS
Mint a Finn Szabadalmi és Lajstromozási Nemzeti Testület elnöke tisztelettel hivatkozom a mikroorganizmusok
szabadalmi eljárás céljából történõ letétbe helyezésének nemzetközi elismerésérõl szóló Budapesti Szerzõdés szerinti
nemzetközi letéteményes szervi jogállás megszerzésével kapcsolatban folytatott eljárásra és tájékoztatom, hogy a Finn
Köztársaság Kormánya a VTT Kultúra Gyûjteményt (VTTCC) a Budapesti Szerzõdés 7. cikke (1) bekezdésének megfelelõen nemzetközi letéteményes szervnek jelölte ki.
Ezzel összefüggésben, ezúton igazolom, hogy a VTTCC megfelel és meg fog felelni a Budapesti Szerzõdés 6. cikkének (2) bekezdésében foglalt követelményeknek.
Mellékelten küldöm a javasolt letéteményes intézményrõl szóló tájékoztatást, a Szerzõdésnek megfelelõen.
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MELLÉKLET
Tájékoztatás a letéteményes szervrõl
1.

Név és cím:

VTT Culture Collection (VTTCC)
VTT Technical Research Centre of Finland
Tietotie 2
FI-Espoo
Finland
Levelezési cím:
P.O. Box 1000 FI-02044 VTT
Finland

Telefon: (+358 20) 722 4526
Fax: (+358 20) 722 7071 (kontaktszemély: Erna Storgards)
E-mail: culture.collection@vtt.fi
Honlap: http://culturecollection.vtt.fi/
2.

Részletes információ a VTTCC-nek a Budapesti Szerzõdés követelményeinek való megfelelésérõl:

Anyaszervezet
A VTTCC-t mint az iparilag fontos mikrobás törzsek gyûjteményét 1959-ben alapította a Finn VTT Mûszaki Kutatási Központ. A VTT egy 1942-ben alapított multitechnológiás nonprofit kutatószervezet. Alkalmazottainak száma 2700
fõ, 77 százalékuk egyetemi végzettséggel rendelkezik. A VTT a finn innovációs rendszer része, amely a Foglalkoztatási
és Gazdasági Minisztérium irányítása alatt mûködik. A VTT forgalma 245 millió euró, ennek 70 százaléka külsõ forrásokból, 30 százaléka pedig a kormánytól származik. Az intézmény mûködési rendszerét az ISO9001:2008 szerint hitelesítették.
Általános leírás
A VTTCC 1985 óta tagja a Kultúra Gyûjtemények Világszövetségének (WFCC), nyilvántartási száma WDCM139.
A VTTCC állandó létszáma nyolc fõ, akik teljes, illetve részmunkaidõben dolgoznak. A személyzethez tartozik az igazgató és két vezetõ kutató, két kutatóasszisztens és három mérnök, akik az adatbázist, a honlapokat és az internet kapcsolatokat kezelik. Ezenkívül a gyûjtemény felhasználja az anyaintézet szakértelmét úgy a fejlett mikrobiológia, mint a
szekvenáló labor, a jogi és titkársági segítség stb. tekintetében. A jelenlegi kultúra gyûjtemény kb. 6000 törzset számlál –
baktériumok, élesztõ és fonalas gombák – , amelyeket a VTT kutatási projektjei során izoláltak vagy készítettek, illetve
más kultúra gyûjteményektõl rendeltek. Az egyedi törzsek élelmiszer, sörfõzõ, malátázó, pépesítõ és papírgyártási eljárásokból, emberi gyomor- és bélrendszerbõl vagy a környezetbõl származnak. A gyûjtemény ipari és kutatási célokra
szállít törzseket, általános hozzáférésre és biztonságos megõrzésre tárol törzseket és kérésre beazonosító szolgáltatásokat végez. A biztonságosan õrzött törzsek szigorúan bizalmasak és csak a letétbe helyezõ írásos engedélyével adhatóak
ki.
A törzsek megõrzése és kezelése
A hosszú tároláshoz a VTTCC törzseket duplikált mintasorozatokként tartják –150 °C-on két külön helyen lévõ fagyasztóban, amelyek független elektromos hálózatokhoz kapcsolódnak. A fagyasztók 24 órás riasztórendszerhez kapcsolódnak. Emellett a törzsek liofilizált állapotban is tárolásra kerülnek zárt, hideg szobákban. A gyûjtemény a törzsek
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steril kezelésére alkalmas jól felszerelt laboratóriummal rendelkezik. A légmentes kamrák lehetõvé teszik a szigorúan
légmentes törzsek kezelését. Az azonosításhoz sokoldalú fenotípusos, kemotaxonomikus és genotípusos módszereket
használnak. A gyûjtemény dolgozói folyamatosan részt vesznek a szükséges képzésben és több éves tapasztalattal rendelkeznek a mikrobiológiai eljárásokban.
Biztonság
A VTTCC a VTT épületében található és annak szigorú biztonsági elõírásait alkalmazzák rá. A VTT-ben 24 órás biztonsági ellenõrzés mûködik, beleértve az elektronikus biztonsági rendszereket is. Valamennyi berendezés zárt, a helyiségekben csak az azonosító kártyával rendelkezõ személyzet és ideiglenes látogatói kártyával rendelkezõ, kísért látogatók
tartózkodhatnak. A teljes VTT személyzet, beleértve a diákokat és az ide látogató tudósokat is, szigorú ellenõrzésen esik
át a finn hatóságok részérõl. A VTT-n belül a Kultúra Gyûjtemény törzseit zárt fagyasztókban és hideg szobákban tárolják, amelyekhez csak a gyûjtemény személyzete férhet hozzá. A VTTCC-ben tárolt törzsek adatbázisának bizalmas információi személyes jelszóval ellátott kódolt hozzáféréssel érhetõek el. A szigorúan bizalmas törzsekre vonatkozó információhoz csak a gyûjtemény személyzete férhet hozzá.
A Budapesti Szerzõdés Végrehajtási Szabályzatának a 6. szabály (3) bekezdése (a) pontjának alapján a VTTCC a
mikroorganizmusoknak a letétként történõ átvétele elõtt elõírja, hogy:
– a mikroorganizmusokat megfelelõ formában és mennyiségben kell letétbe helyezni, hogy a VTTCC teljesíteni
tudja a Végrehajtási Szabályzatban foglalt kötelezettségeit;
– a letétbe helyezõ a VTTCC-nél rendszeresített formanyomtatványt az ügyintézési eljáráshoz megfelelõen kitöltse;
– a 6. szabály (1) bekezdésének (a) pontja vagy a 6. szabály (2) bekezdésének (a) pontja szerinti írásos nyilatkozatot megfelelõen kitöltsék angol nyelven;
– a 12. szabály (1) bekezdése (a) pontjának (i) alpontja szerinti tárolási díjat megfizessék;
– a letétbe helyezõ beszerezze a letét szállításához szükséges valamennyi engedélyt.

A Budapesti Szerzõdés Végrehajtási Szabályzata alapján a VTTCC:
– minden letétet megvizsgál életképességi és alaktani szempontból és azt a 9. szabály (1) bekezdése szerint tárolja;
– kiadja BP/4 ûrlapon az átvételi igazolást, BP/9 ûrlapon az életképességi nyilatkozatot és a többi elõírt hivatalos
nyilatkozatot;
– megfelel a 9. szabály (2) bekezdése szerinti adatvédelmi elõírásoknak;
– az elõírt eljárások feltételei szerint és azokkal összhangban mintákat szolgáltat gyors és megfelelõ módon.
3.

Szabadalmi letétként elfogadott mikroorganizmus fajták

Baktériumok (a sugárgombákkal együtt) és gombák (az élesztõkkel együtt), amelyeket –150 °C-on vagy liofilizált
állapotban lehet tárolni, anélkül hogy tulajdonságukban vagy életképességükben jelentõsebb kár vagy veszteség keletkezne.
A VTTCC csak a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelmérõl szóló 2000/54/EC sz. Irányelv szerinti 1. vagy 2. kockázati csoportba tartozó organizmusokat és a géntechnológiával
módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történõ felhasználásáról szóló 98/81/EC sz. Irányelv szerinti 1. osztályba tartozó genetikailag módosított mikroorganizmusokat vesz át.
Az intézmény nem vesz át idegen organizmusokkal fertõzött biológiai anyagot. Kettõnél több mikroorganizmusból
álló mikrobás kultúrákat szintén nem vesz át. Két mikroorganizmusból álló keverék elfogadható, amennyiben a) tiszta
kultúraként külön nem tenyészthetõ és b) makroszkopikus vagy mikroszkopikus módon könnyen megkülönböztethetõ.
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A VTTCC fenntartja a jogot, hogy ne vegyen át letétként olyan anyagot, amely megítélése szerint túl nagy kockázatot jelent, vagy amelyet nem tud feldolgozni.
4. Díjtáblázat:

EUR
1.

(a)

Átvétel és letét (az elõzetes életképességi vizsgálattal, a fagyasztással és 30 évre
szóló tárolással együtt)

900

(b)

Nem a Budapesti Szerzõdés szerint készített letét átalakítása a Budapesti Szerzõdésnek megfelelõ letétté

900

(c)

A tárolási idõ meghosszabbítása, évente

2.

50

Életképességi nyilatkozat kiadása
(a)

Ha életképességi tesztet kérnek

(b)

A legutolsó életképességi teszt alapján

3.

Minta adása

4.

Információközlés

5.

Tanúsítvány kiadása

120
50
170
50
120

A díjak nem tartalmazzák a forgalmi adót, a szállítási és banki költségeket.
5. Hivatalos nyelv:
A VTTCC hivatalos nyelve az angol. Az írásos nyilatkozatokat és az ûrlapokat angol nyelven kell készíteni, de az
érintkezés nyelve lehet a finn és a svéd is.

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LETÉTBE HELYEZÉSÉRÕL SZÓLÓ HÁGAI
MEGÁLLAPODÁS GENFI SZÖVEGE
Az Azerbajdzsáni Köztársaság csatlakozása
Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya 2010. szeptember 8-án letétbe helyezte csatlakozási okmányát az ipari
minták nemzetközi letétbe helyezésérõl szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált
szövegére („genfi szöveg”) vonatkozóan.
A genfi szöveg az Azerbajdzsáni Köztársaság tekintetében 2010. december 8-án lépett hatályba.
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A Dán Királyság nyilatkozata
Az ipari minták nemzetközi letétbe helyezésérõl szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált szövegére („genfi szöveg”) vonatkozóan a Dán Királyság részérõl 2008. szeptember 9-én letétbe helyezett
megerõsítési okmány tartalmaz egy olyan nyilatkozatot, amely szerint „további döntésig a Jegyzõkönyv nem alkalmazandó a Feröer-szigetek és Grönland tekintetében”.
A Dán Királyság Kormánya 2010. október 11-én letétbe helyezett egy nyilatkozatot, amely szerint visszavonja a
Jegyzõkönyv megerõsítésekor tett „azzal, hogy további értesítésig a Jegyzõkönyv nem alkalmazandó Grönland tekintetében” nyilatkozatot.
A fenti nyilatkozat 2011. január 11-én lép hatályba.

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ HÁGAI
MEGÁLLAPODÁS LONDONI SZÖVEGE
A megszüntetés elfogadása a Német Szövetségi Köztársaság részérõl
A Német Szövetségi Köztársaság Kormánya 2010. augusztus 16-án letétbe helyezte az ipari minták nemzetközi
lajstromozásáról szóló, 1925. november 6-án elfogadott Hágai Megállapodás 1934. június 2-án Londonban felülvizsgált
szövege („londoni szöveg”) és az 1961. november 18-i „monacói szöveg” megszüntetésének elfogadásáról szóló okmányát.

A megszüntetés elfogadása a Francia Köztársaság részérõl
A Francia Köztársaság Kormánya 2010. szeptember 20-án letétbe helyezte az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló, 1925. november 6-án elfogadott Hágai Megállapodás 1934. június 2-án Londonban felülvizsgált szövege
(„londoni szöveg”) és az 1961. november 18-i „monacói szöveg” megszüntetésének elfogadásáról szóló okmányát.

SZABADALMI JOGI SZERZÕDÉS
Megerõsítés a Holland Királyság részérõl
A Holland Királyság Kormánya 2010. szeptember 27-én letétbe helyezte megerõsítési okmányát a 2000. június 1-jén
Genfben elfogadott Szabadalmi Jogi Szerzõdésre vonatkozóan.
A Szerzõdés a Holland Királyság tekintetében 2010. december 27-én lép hatályba.
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AZ OLIMPIAI JELKÉP OLTALMÁRÓL SZÓLÓ NAIROBI SZERZÕDÉS
Az Azerbajdzsáni Köztársaság csatlakozása
Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya 2010. augusztus 20-án letétbe helyezte csatlakozási okmányát az olimpiai
jelkép oltalmáról szóló, 1981. szeptember 26-án elfogadott Nairobi Szerzõdés vonatkozásában.
A fenti Szerzõdés az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya tekintetében 2010. szeptember 20-án lépett
hatályba.

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MADRIDI
MEGÁLLAPODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JEGYZÕKÖNYV
Izrael Állam csatlakozása
Izrael Állam Kormánya 2010. május 31-én letétbe helyezte csatlakozási okmányát a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló, 1989. június 27-én elfogadott Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó Jegyzõkönyvre vonatkozóan. Az
említett okmány a következõ nyilatkozatokat tartalmazza:
Összhangban a Madridi Jegyzõkönyv (1989) 5. cikke (2) bekezdésének d) pontjával és az 5. cikk (2) bekezdése b)
pontjának megfelelõen, az oltalom elutasításáról szóló értesítéshez való jog gyakorlásának a Jegyzõkönyv 5. cikke (2)
bekezdésének a) pontja szerinti egyéves határidejét 18 hónap helyettesíti, valamint a Jegyzõkönyv 5. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerint, ha az oltalom elutasítása az oltalom engedélyezése elleni felszólaláson alapulhat, az ilyen elutasítás közölhetõ a 18 hónapos határidõ lejárata után.
Összhangban a Madridi Jegyzõkönyv (1989) 8. cikke (7) bekezdésének a) pontjával Izrael Állam, minden nemzetközi lajstromozás tekintetében, amelyikben a Jegyzõkönyv 3ter cikke szerint megemlítik, valamint egy ilyen nemzetközi
lajstromozás megújítása tekintetében, a pótdíjakból és díjkiegészítésekbõl származó jövedelemrész helyett egyedi díjat
kíván kapni.
A Madridi Jegyzõkönyv Izrael Állam tekintetében 2010. szeptember 1-jén lépett hatályba.

A Kazah Köztársaság csatlakozása

A Kazah Köztársaság Kormánya 2010. szeptember 8-án letétbe helyezte csatlakozási okmányát a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló, 1989. június 27-én elfogadott Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó Jegyzõkönyvre vonatkozóan.
A Madridi Jegyzõkönyv a Kazah Köztársaság tekintetében 2010. december 8-án lépett hatályba.
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A Dán Királyság nyilatkozata

Az 1989. június 27-én elfogadott Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó Jegyzõkönyv vonatkozásában a Dán Királyság részérõl 1995. november 10-én letétbe helyezett megerõsítési okmány tartalmaz egy olyan nyilatkozatot, amely
szerint „további döntésig a Jegyzõkönyv nem alkalmazandó a Feröer-szigetek és Grönland tekintetében”.
A Dán Királyság Kormánya 2010. október 11-én letétbe helyezett egy nyilatkozatot, amely szerint visszavonja a
Jegyzõkönyv megerõsítésekor tett „azzal, hogy további értesítésig a Jegyzõkönyv nem alkalmazandó Grönland tekintetében” nyilatkozatot.
A fenti nyilatkozat 2011. január 11-én lép hatályba.

AZ EREDETMEGJELÖLÉSEK OLTALMÁRA ÉS NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRA
VONATKOZÓ LISSZABONI MEGÁLLAPODÁS
Macedónia csatlakozása

Macedónia Kormánya 2010. július 6-án letétbe helyezte csatlakozási okmányát az 1958. október 31-én aláírt, 1967.
július 14-én Stockholmban felülvizsgált és 1979. szeptember 28-án módosított, az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodáshoz való csatlakozását illetõen.
A Lisszaboni Megállapodás Macedónia tekintetében 2010. október 6-án lépett hatályba.

A SZINGAPÚRI VÉDJEGYJOGI SZERZÕDÉS
Megerõsítés az Olasz Köztársaság részérõl
Az Olasz Köztársaság Kormánya 2010. június 21-én letétbe helyezte a 2006. március 27-én aláírt Szingapúri Védjegyjogi Szerzõdésre vonatkozó megerõsítési okmányát.
A Szerzõdés az Olasz Köztársaság tekintetében 2010. szeptember 21-én lépett hatályba.

A Szerb Köztársaság csatlakozása
A Szerb Köztársaság Kormánya 2010. augusztus 19-én letétbe helyezte a 2006. március 27-én elfogadott Szingapúri
Védjegyjogi Szerzõdésre vonatkozó csatlakozási okmányát.
A 28. cikk (3) bekezdésével összhangban, a fenti Szerzõdés a Szerb Köztársaság tekintetében 2010. november 19-én lépett hatályba.
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Nemzetközi tájékoztatás

A GYÁRI VAGY KERESKEDELMI VÉDJEGYEKKEL ELLÁTHATÓ TERMÉKEK ÉS
SZOLGÁLTATÁSOK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ NIZZAI
MEGÁLLAPODÁS GENFI SZÖVEGE
A Szerb Köztársaság csatlakozása
A Szerb Köztársaság Kormánya 2010. szeptember 17-én letétbe helyezte a gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, 1957. június 15-én elfogadott, Stockholmban 1967. július 14-én és Genfben 1977. május 13-án felülvizsgált és 1979. szeptember 28-án módosított Nizzai
Megállapodáshoz való csatlakozásról szóló okmányát.
A Nizzai Megállapodás a Szerb Köztársaság tekintetében 2010. december 17-én lép hatályba.
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