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Rövid visszatekintés

2016. július 1
• A Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) megkezdte működését.

• A bejelentők ettől a naptól kezdve Kutató Hatóságként az 
Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) mellett a VSZI-t
választhatják, amennyiben Hivatalunkon, mint PCT Átvevő 
Hivatalon (RO) keresztül tesznek nemzetközi bejelentést.

• A VSZI választása esetén ettől a naptól megteremtődött a 
lehetőség a hazai bejelentők számára, hogy szinte a teljes 
nemzetközi eljárási szakaszban az anyanyelvükön konzultáljanak 
kérhessenek segítséget intézhessék az bejelentéssel kapcsolatos 
ügyeket
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ESZH vagy VSZI
EP VSZI/HU

Kutatási díj 576.500,- Ft 576.500,- Ft  

Kedvezmény - 40%(- 230.600,-Ft)
(Korábbi kutatási jelentés esetén)

Kutatási nyelv Angol, német, francia Magyar, angol

Fordítás benyújtása Bejelentési nap+2 hónap

(fordítást már a kutatáshoz be kell 

nyújtani)

Elsőbbség napja + 14

hónap

(fordítást a közzétételhez kell 

benyújtani)

Supplementary search Nincs 1875 EUR-1110EUR=765 EUR 

(kb. 229.500,-Ft)
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ESZH vagy VSZI
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ESZH VSZI
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ESZH VSZI
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Választott Kutató Hatóság VSZI 
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• 4.12 szabály A korábbi kutatás eredményeinek figyelembevétele 

• Ha a bejelentő azt kívánja, hogy a nemzetközi kutatási szerv a nemzetközi 

kutatás lefolytatása során vegye figyelembe a korábban általa, más nemzetközi 

kutatási szerv által vagy egy nemzeti hivatal által lefolytatott nemzetközi, 

nemzetközi jellegű vagy nemzeti kutatásnak (“korábbi kutatás”) az 

eredményeit, 

• (i) a kérelemben erre utalni kell, és meg kell nevezni az érintett szervet vagy 

hivatalt, valamint azt a bejelentést, amellyel kapcsolatban a korábbi kutatást 

végezték; 

• (ii) a kérelem – megfelelő esetben – olyan nyilatkozatot is tartalmazhat, amely 

szerint a nemzetközi bejelentés megegyezik vagy lényegileg megegyezik azzal a 

bejelentéssel, amellyel kapcsolatban a korábbi kutatást végezték, illetve hogy a 

nemzetközi bejelentés megegyezik vagy lényegileg megegyezik ezzel a korábbi 

bejelentéssel, csak más nyelven nyújtották be. 

Választott Kutató Hatóság VSZI 
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Köszönöm figyelmüket !
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Supplementary Search

No fee for a supplementary European search is payable when 

the international search report or a supplementary international 

search report has been drawn up by the EPO. For international 

applications filed on or after 1 July 2005 for which the 

international search report or a supplementary international 

search report was drawn up by the Austrian Patent Office, by 

the Spanish Patent and Trademark Office, by the Swedish 

Patent and Registration Office, by the National Board of 

Patents and Registration of Finland, by the Visegrad Patent 

Institute or by the Nordic Patent Institute, the fee for a 

supplementary European search is reduced by EUR 1 110 if it 

is paid on or after 1 April 2016.
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Irásos vélemény

• Szt. 69/A. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a bejelentő kérelmére írásos véleménnyel 

kiegészített újdonságkutatási jelentést készít. 

• (3) Az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentésre irányuló kérelmet az elismert 

bejelentési naptól számított tíz hónapon belül kell benyújtani. 

• (8) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a bejelentő kérelmére az írásos véleménnyel kiegészített 

újdonságkutatási jelentést gyorsítottan készíti el. A gyorsítás iránti kérelmet csak az írásos 

véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentésre irányuló kérelemmel együtt lehet benyújtani; 

ebben az esetben az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés díjának kétszeresét kell 

megfizetni. Ha a megfizetett díj ennél kevesebb, de az írásos véleménnyel kiegészített 

újdonságkutatási jelentés díjának összegét eléri, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a (6) 

bekezdés alkalmazásával készíti el az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést. 
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