
BUDAPESTI SZERZŐDÉS
A MIKROORGANIZMUSOK SZABADALMI ELJÁRÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ

LETÉTBE HELYEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI ELISMERÉSÉRŐL

A Belga Királyság közleménye a Belgian Coordinated Collections of Microorganisms (BCCM) címében,
a letétre elfogadott mikroorganizmus fajtákra vonatkozó szövegben és a díjtáblázatában

történt változások vonatkozásában

A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához 2014. május 7-én közlemény érkezett a Belga Királyság Kor-

mányától, amelyben a Belgian Coordinated Collections of Microorganisms (BCCM), a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás cél-

jából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről szóló, 1977. április 28-án Budapesten aláírt és 1980. szeptember 26-án mó-

dosított Budapesti Szerződés szerinti letéteményes szerv címében, a letétre elfogadott mikroorganizmus fajtákra vonatkozó szöveg-

ben és a díjtáblázatában történt változások vonatkozásában tájékoztatják.

A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzatának 12.2 szabálya (c) pontjával összhangban a fenti nyilatkozatban megjelölt

díjak, az arbuszkuláris mikorhizzagombákra vonatkozók kivételével, 2014. július 18-án lépnek hatályba, vagyis a változásoknak a

Nemzetközi Iroda által történt közzétételét követő harmincadik napon.

A közlemény elérhető a WIPO honlapján (http://www.wipo.int/budapest).

KÖZLEMÉNY

A Belgian Coordinated Collections of Microorganisms (BCCM) konzorcium egy nemzetközi letéteményes szerv, amely a belga

államnak a Budapesti Szerződés 6. cikke (2) bekezdésében leírt szükséges garanciáival rendelkezik.

Hivatkozással a WIPO és a BCCM munkatársai közötti egyeztetésekre, a BCCM konzorcium frissítette és tisztázta a szabadalmi

letétekre vonatkozó eljárásait és árait.

Ezek a változások a mellékelt közleményben szerepelnek és a következőkre vonatkoznak:

– címek,

– a letétre elfogadott mikroorganizmusok fajtái,

– díjtáblázat.

A belga kormány továbbra is garantálja, hogy a BCCM konzorcium optimális feltételek mellett működik mint nemzetközi letéte-

ményes szerv.
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MELLÉKLET

BELGIAN COORDINATED COLLECTIONS OF MICROORGANISMS (BCCMTM)

A BCCMTM kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó gyűjtemények konzorciuma. A székhely és gyűjtemények, amelyek a Budapesti

Szerződés szerinti letéteket fogadnak el, az alábbi listában szerepelnek. Valamennyi kérelmet és/vagy letétet közvetlenül a megfelelő

BCCMTM gyűjteménynek kell címezni.

A BCCMTM konzorcium minőségirányítási rendszerét az ISO 9001 szabvány szerint, többek között, a következő tevékenysé-

gekre hitelesítették:

„Biológiai anyagok és vonatkozó információk beszerzése, ellenőrzése, megőrzése, tárolása és kiadása nyilvános letétek, bizton-

sági letétek és a Budapesti Szerződés szerinti szabadalmi letétek keretében.”

BCCM Coordination Cell

Federal Public Planning Service Science Policy

231, avenue Louise

1050 Brussels

Telephone: (32-2) 238 36 07

Facsimile: (32-2) 230 59 12

E-mail: bccm.coordination@belspo.be

Internet: http://bccm.belspo.be/index.php

GYŰJTEMÉNYEK

BCCM/IHEM Biomedikus gombák és élesztőgombák gyűjteménye

Scientific Institute of Public Health

Service Mycology and Aerobiology

Rue J. Wytsmanstraat, 14

1050 Brussels

Telephone: (32-2) 642 55 18

Facsimile: (32-2) 642 55 19

E-mail: bccm.ihem@wiv-isp.be

BCCM/LMBP Plazmid és DNS Könyvtár gyűjtemény

Universiteit Gent

Vakgroep Biomedische Moleculaire Biologie

Technologiepark, 927

9052 Zwijnaarde

Telephone: (32-9) 331 38 43

Facsimile: (32-9) 331 35 04

E-mail: bccm.lmbp@dmbr.UGent.be
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BCCM/LMG Baktérium gyűjtemény

Universiteit Gent

Laboratorium voor Microbiologie

K.L. Ledeganckstraat, 35

9000 Gent

Telephone: (32-9) 264 51 08

Facsimile: (32-9) 264 53 46

E-mail: bccm.lmg@UGent.be

BCCM/MUCL Mezőgazdasági és ipari gombák, élesztőgombák és arbuszkuláris mikorrhizzagombák gyűjteménye

Mycotheque de l’Université catholique de Louvain

Croix du Sud, 3 – box L7.05.06

1348 Louvain-La-Neuve

Telephone: (32-10) 47 37 42

Facsimile: (32-10) 45 15 01

E-mail: bccm.mucl@uclouvain.be

LETÉTBE HELYEZHETŐ MIKROORGANIZMUS FAJTÁK

BCCM/IHEM: szálas gombák és élesztőgombák, ideértve azokat a kórokozó gombákat és élesztőgombákat, amelyek az ember-

ben és állatokban gombafertőzést okoznak, valamint sugárgombák.

BCCM/LMBP: baktériumgazdában vagy izolált anyagként klónozott (pl. plazmidok) rekombináns vagy nem rekombináns ge-

netikus anyag; természetes vagy genetikusan módosított emberi és állati sejt vonalak, beleértve a hibridómákat is. A genetikailag

módosított mikroorganizmusok letétjei nem haladhatják meg a 2009/41/EK EU irányelvben, illetve annak a genetikailag módosított

organizmusok zárt rendszerben való felhasználására vonatkozó módosításaiban meghatározott 2. elszigetelési szintet.

BCCM/LMG: baktériumok, ideértve a sugárgombákat is, de kivéve a 2000/54/EC irányelv és annak módosításai szerinti 2. koc-

kázati csoportnál magasabb veszélyességi csoporthoz tartozó kórokozókat.

BCCM/MUCL: szálas gombák, élesztőgombák és arbuszkuláris mikorrhizagombák, ideértve a növényi kórokozókat is, de kivé-

ve a 2000/54/EC EU irányelvben és annak módosításaiban meghatározott 2. kockázati csoportnál magasabb veszélyességi csoport-

hoz tartozó, emberben és állatokban gombás fertőzést okozó kórokozó gombákat.

Általános szabályként a BCCMTM gyűjtemények csak olyan törzseket fogadnak el, amelyek tenyésztése és megőrzése az adott

gyűjtemény által biztosított feltételek között technikailag megoldható, és amelyeket a folyamatos vegetatív tevékenységet mellőzve

lehet konzerválni a jellemzőikben történő jelentős változás előidézése nélkül.

Kivételes esetben, a különböző BCCMTM gyűjtemények elfogadhatnak olyan mikroorganizmus letéteket, amelyek csak aktív

kultúrák által konzerválhatók. Az ilyen letét elfogadása és költsége az esetleges letéteményessel esetileg kerül megtárgyalásra. Kivé-

teles esetben és az ugyanilyen eseti tárgyalási eljárást követve, elfogadhatnak mikroorganizmusok keverékéből álló letéteket is.

A BCCMTM gyűjtemények fenntartják a jogot, hogy megtagadják olyan biológiai anyagok letétjének átvételét, amelyek kezelése

vagy konzerválása túlzott mértékűnek tekintett kockázatot rejt, vagy ha az anyagot rossz állapotban kapják meg.
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DÍJTÁBLÁZAT EUR

1. Baktérium, élesztőgomba, szálas gomba kultúrák, ideértve a sugárgomba kultúrákat is

(a) Tárolás 655

(b) Életképességi nyilatkozat kiállítása:

– Ha életképességi teszt készült 60

– Ha a legutóbbi életképességi teszt alapján készült 25

(c) Minta kiadása

– Gombák és élesztőgombák 120

– Baktériumok 90

(d) Információ közlése 25

(e) Tanúsítvány kiállítása 25

(f) Az első adag liofilizált minták elkészítése hosszú tárolásra (20 minta) 300

2. Arbuszkuláris mikorrhizagombák

(a) Tárolás 1300

(b) Életképességi nyilatkozat kiállítása:

– Ha életképességi teszt készült 500

– Ha a legutóbbi életképességi teszt alapján készült 25

(c) Minta kiadása 120

(d) Információ közlése 25

(e) Tanúsítvány kiállítása 25

(f) Az első adag mélyhűtött minták elkészítése hosszú tárolásra (20 minta) 600

3. Plazmidok

(a) Tárolás1 665

(b) Életképességi nyilatkozat kiállítása:

– Ha életképességi teszt készült 60

– Ha a legutóbbi életképességi teszt alapján készült 25

(c) Minta kiadása 105

(d) Információ közlése 25

(e) Tanúsítvány kiállítása 25

1 Amennyiben a javasolt gazda törzs nem áll rendelkezésre a BCCM/LMBP-nél, a letevőnek azt javasoljuk, hogy plazmidot hordozó kultúrát

helyezzen letétbe. Ha ez nem lehetséges, és a gazdatestet a letevőnek kell hoznia, egy egyszeri 160 EUR-s összeg kerül felszámolásra ezért a gazda

törzsért a letétkor elvégzett minőség ellenőrzési tesztek (tisztaság, életképesség), preparátumok, a mélyhűtés, -80 C-on történő min. 30 évre szóló

megőrzés, adminisztráció díjaként.
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4. Emberi sejtek, állati sejtek és hibridomák

(a) Tárolás 1300

(b) Életképességi nyilatkozat kiállítása:

– Ha életképességi teszt készült 60

– Ha a legutóbbi életképességi teszt alapján készült 25

(c) Minta kiadása 110

(d) Információ közlése 25

(e) Tanúsítvány kiállítása 25

5. Egyéb genetikus anyagok Árajánlat kérésre a BCCM/LMBP-től

A díjak nem tartalmazzák a forgalmi adót, a szállítási költséget, illetve a bank költségeket.

A Lett Köztársaság közleménye a Lettországi Mikrobiális Törzs Gyűjtemény (Microbial Strain Collection of
Latvia, MSCL) díjtáblázatában euróban számolt díjakban történt változások vonatkozásában

A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához 2014. május 19-én közlemény érkezett a Lett Köztársaság

Kormányától, amelyben a Lettországi Mikrobiális Törzs Gyűjtemény (Microbial Strain Collection of Latvia, MSCL), a mikroorga-

nizmusok 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 euróban számolt díjakban

történt változások vonatkozásában tájékoztatják.

A közlemény elérhető a WIPO honlapján (http://www.wipo.int/budapest).

KÖZLEMÉNY

Az MSCL díjtáblázatában euróban számolt díjak: Euró

(a) Tárolás 426,86

(b) Életképességi nyilatkozat kiállítása 42,69

(c) Minta kiadása (plusz szállítási költségek) 42,69

A díjakhoz 21% forgalmi adó kerül hozzáadásra

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSÁNAK LÉTESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ
LOCARNÓI MEGÁLLAPODÁS

Japán csatlakozása

Japán Kormánya 2014. június 24-én letétbe helyezte az 1968. október 8-án aláírt és 1979. szeptember 28-án módosított, az ipari

minták nemzetközi osztályozásának létesítéséről szóló Locarnói Megállapodásra vonatkozó csatlakozási okmányát.

A Locarnói Megállapodás Japán tekintetében 2014. szeptember 24-én lép hatályba.
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AZ IRODALMI ÉS A MŰVÉSZETI MŰVEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ BERNI EGYEZMÉNY

A Jemeni Köztársaság nyilatkozata
a Párizsi Szöveg (1971) Függelékének II. és III. cikkére vonatkozóan

Hivatkozással a Jemeni Köztársaság Kormánya által 2008. április 14-én letétbe helyezett nyilatkozatra, amely szerint a Jemeni

Köztársaság alkalmazni kívánja az 1886. szeptember 9-én aláírt, 1971. július 24-én Párizsban felülvizsgált, az irodalmi és művészeti

művek védelméről szóló Berni Egyezmény Függelékének II. és III. cikkében meghatározott kedvezményeket, a Jemeni Köztársaság

kormánya 2014. július 7-én letétbe helyezte a fenti nyilatkozat 2014. október 10-i hatállyal történő, tízéves időszakra szóló megújítá-

sáról szóló hivatalos közlést, összhangban a Párizsi Szöveg Függeléke I. cikkének 2(a) bekezdésével.

Az Egyesült Arab Emirátusok nyilatkozata
a Párizsi Szöveg (1971) Függelékének II. és III. cikkére vonatkozóan

Hivatkozással az Egyesült Arab Emirátusok Kormánya által 2004. április 14-én letétbe helyezett nyilatkozatra, amely szerint az

Egyesült Arab Emirátusok alkalmazni kívánja az 1886. szeptember 9-én aláírt, 1971. július 24-én Párizsban felülvizsgált, az irodalmi

és művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezmény Függelékének II. és III. cikkében meghatározott kedvezményeket, az Egye-

sült Arab Emirátusok kormánya 2014. július 11-én letétbe helyezte a fenti nyilatkozat 2014. október 10-i hatállyal történő, tízéves

időszakra szóló megújításáról szóló hivatalos közlést, összhangban a Párizsi Szöveg Függeléke I. cikkének 2(a) bekezdésével.

A Thaiföldi Királyság nyilatkozata
a Párizsi Szöveg (1971) Függelékének II. cikkére vonatkozóan

Hivatkozással a Thaiföldi Királyság Kormánya által 2004. július 8-án letétbe helyezett nyilatkozatra, amely szerint a Thaiföldi

Királyság alkalmazni kívánja az 1886. szeptember 9-én aláírt, 1971. július 24-én Párizsban felülvizsgált, az irodalmi és művészeti

művek védelméről szóló Berni Egyezmény Függelékének II. cikkében meghatározott kedvezményt, a Thaiföldi Királyság Kormá-

nya 2014. július 9-én letétbe helyezte a fenti nyilatkozat 2014. október 10-i hatállyal történő, tízéves időszakra szóló megújításáról

szóló hivatalos közlést, összhangban a Párizsi Szöveg Függeléke I. cikkének 2(a) bekezdésével.

A Vietnámi Szocialista Köztársaság nyilatkozata
a Párizsi Szöveg (1971) Függelékének II. és III. cikkére vonatkozóan

Hivatkozással a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya által 2004. július 26-án letétbe helyezett nyilatkozatra, amely sze-

rint a Vietnámi Szocialista Köztársaság alkalmazni kívánja az 1886. szeptember 9-én aláírt, 1971. július 24-én Párizsban felülvizs-

gált, az irodalmi és művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezmény Függelékének II. és III. cikkében meghatározott kedvez-

ményeket, a Vietnámi Szocialista Köztársaság kormánya 2014. július 10-én letétbe helyezte a fenti nyilatkozat 2014. október 10-i

hatállyal történő, tízéves időszakra szóló megújításáról szóló hivatalos közlést, összhangban a Párizsi Szöveg Függeléke I. cikkének

2(a) bekezdésével.

A VAKOK, LÁTÁSKÁROSULTAK ÉS LÁTÁSI KÉPESSÉGEIKBEN EGYÉB OKBÓL
KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK NYOMTATOTT MŰVEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉT ELŐSEGÍTŐ

MARRAKESHI SZERZŐDÉS

Megerősítés az Indiai Köztársaság részéről

Az Indiai Köztársaság Kormánya 2014. június 24-én letétbe helyezte megerősítési okiratát a 2013. június 27-én Marrakeshben

elfogadott, a vakok, látáskárosultak és látási képességeikben egyéb okból korlátozott személyek nyomtatott művekhez való hozzáfé-

rését elősegítő Marrakeshi Szerződés vonatkozásában.
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A fenti Szerződés hatálybalépéséről akkor készül értesítés, amikor a megerősítések, illetve a csatlakozások a Szerződés 18. cik-

kével összhangban elérik a megfelelő számot.

AZ AUDIOVIZUÁLIS ELŐADÁSOKRÓL SZÓLÓ PEKINGI SZERZŐDÉS

Japán csatlakozása

Japán Kormánya 2014. június 10-én letétbe helyezte csatlakozási okmányát a Pekingben 2012. június 24-én aláírt, az Audiovi-

zuális Előadásokról szóló Pekingi Szerződés vonatkozásában.

A fenti csatlakozási okmány a következő nyilatkozatokat tartalmazza:

– „Összhangban a Szerződés 11. cikkének (2) bekezdésével, Japán kormánya a méltányos díjazásra tart igényt a Szer-

ződés 11. cikkének (1) bekezdésében leírt engedélyezési jog helyett a japán szerzői jogi törvény 94. cikkével összhangban készült

előadásnak az alábbiak által történő sugárzásáért:

a) műsorsugárzó szervezet, amely olyan audiovizuális rögzítést használ fel, amelyet a sugárzásra az előadás

sugárzására jogosult személy engedélyével készített, összhangban a japán szerzői jogi törvény 93. cikkének (1) bekezdésével;

b) olyan személy, akinek az a) pontban hivatkozott műsorsugárzó szervezet az a) pontban hivatkozott audio-

vizuális rögzítéseket biztosította és azokat az audiovizuális rögzítéseket használja; vagy

c) olyan személy, akinek az a) pontban hivatkozott műsorsugárzó szervezet egyéb módon biztosította

az a) pontban hivatkozott engedélyre vonatkozó műsorsugárzási programot, és azt a műsorsugárzási programot használja.”

– „Összhangban a Szerződés 11. cikkének (2) bekezdésével, Japán Kormánya a méltányos díjazásra tart igényt a Szerző-

dés 11. cikkének (1) bekezdésében leírt engedélyezési jog helyett a sugárzott előadás egyidejű vezetéken át történő sugárzásáért és a „rög-

zítetlen információ nyilvánossághoz való átviteléért”, amelyet azért készítettek, hogy a sugárzott előadást az eredeti műsorsugárzással

egyidejűleg kizárólag az eredeti műsorsugárzáshoz kapcsolódó műsorsugárzó szolgáltatás területén lehessen fogni (ahogyan az a japán

szerzői jogi törvény 34. cikkének (1) bekezdésében szerepel.”

Ebben nyilatkozatban a „rögzítetlen információ nyilvánossághoz való átvitele” olyan, az információnak egy, a nyilvános használatra

szánt telekommunikációs vonalhoz kapcsolt automatikus nyilvános átviteli szerverbe kerülő átvitelét jelenti (amint az a japán szerzői jogi

törvény 2. cikke (1) bekezdésének (9) pontja alatti (i) alpontban szerepel), amely automatikusan történik válaszul a nyilvánosságtól érkező

kérésre és amelyiket a nyilvánosság általi közvetlen vételre szántak.

– „Összhangban a Szerződés 11. cikkének (3) bekezdésével, Japán kormánya nem fogja alkalmazni a Szerződés 11. cikke

(1) és (2) bekezdéseinek rendelkezéseit olyan előadásoknak a nyilvánosság részére történő közvetítése esetén, amelyeket nem vezetéken át

történő sugárzással vagy „rögzítetlen információ nyilvánossághoz való átvitelével” történt audiovizuális rögzítéssel rögzítettek”.

A fenti Szerződés hatálybalépéséről akkor készül értesítés, amikor a megerősítések, illetve a csatlakozások a Szerződés 26. cik-

kével összhangban elérik a megfelelő számot.
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