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A VSZI feladatköre

- Nemzetközi Kutatóhatóság (ISA)

- Nemzetközi Elővizsgálati Szerv (IPEA)

- Kiegészítő Nemzetközi Kutatóhatóság (SISA)



A VSZI mint ISA

Nemzetközi bejelentés megtétele (Request) és benne az ISA megjelölése (XV=VSZI)

- papír alapon

- elektronikusan (ePCT rendszer)

Papír alapú: alapvetően minden kommunikáció (bármely irányban) papíron történik

Elektronikus: alapvetően minden kommunikáció az ePCT-n keresztül folyik

Problémaforrások: - bejelentő a Request-en jelölhet ettől eltérő módot

- megadott e-mail cím



Request

Olyan cím legyen, ahova biztosan megérkeznek az ePCT-s értesítések 



A VSZI mint ISA

Korábbi kutatás (earlier search) figyelembe vétele



A VSZI mint ISA

Korábbi kutatás (earlier search) figyelembe vétele



A VSZI mint ISA

Korábbi kutatás (earlier search) figyelembe vétele

- Írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatás kérése az alapbejelentésnél

- Több írásos vélemény esetén mindegyiket figyelembe veszi a VSZI

- Az írásos vélemény elkészülte előtt nem célszerű megtenni a nemzetközi bejelentést

- Határidők figyelése a nemzetközi bejelentés optimális időpontja érdekében



A VSZI mint ISA

ISR + WO-ISA elkészítésének határideje

- a legkorábbi elsőbbség napját követő 9 hónapon belül vagy

- a search copy kézhezvételétől (PCT/ISA/202-es nyomtatvány) számított 3 hónapon

belül

(amelyik ezek közül később telik le).

A VSZI választásának előnyei ebben a szakaszban:

- magyar nyelven benyújtott bejelentés alapján végezhető a kutatás

- kérdés esetén magyar nyelven kaphat a bejelentő információt az elbírálótól személyes

időpontegyeztetést követően

- az ISR/WO-ISA kibocsátásának várható határideje előtt kb. 1 hónappal.



A VSZI mint ISA

SZTNH korábbi kutatása (írásos vélemény) és a PCT ISR/WO-ISA közti különbségek

- jogszabályi háttér (Szt. ↔ PCT Rules)

- módszertani különbözőségek (SZTNH ↔ PCT Guidelines, VPI Guide)

- legalább 2 elbíráló kutatja („team work”) → több szem többet / máshogyan lát

- erős szakmai kontroll, fokozott minőségellenőrzés 



A VSZI mint IPEA

Demand benyújtása

- 3 hónappal az ISR kézhezvételétől számított 3 hónapon belül vagy

- a legkorábbi elsőbbség időpontjától számított 22 hónapon belül

(amelyik később telik le).

Ajánlott:

- a Demand pontos kitöltése

- a díjak lehető legkorábbi megfizetése

- az esetleges módosítások (Art. 34) lehető leghamarabbi benyújtása → esély további WO-ra

(Written Opinion of IPEA) az IPER kibocsátásának határideje előtt

A VSZI választható IPEA-ként olyan esetben is, ha nem ő volt az ISA!



A VSZI módszertana

Egységes, a 4 tagország által elfogadott módszertan, alapja a PCT Guidelines.

Közös döntés és annak alkalmazása a kérdéses területeken, mint pl.

• kezelési eljárásokra vonatkozó igénypontok kérdése

• újdonságrontó dokumentumok köre

• feltalálói tevékenység elemzésének módszere (ideértve az egyetlen dokumentum kérdését)

• disclaimerek megengedhetősége

• product-by-process és alkalmazási igénypontok kezelése

• technika állásának beépíthetősége a leírásba

• igénypontok egyértelműsége, értelmezése, többszörös aligényponti rendszerek kezelése

• szabadalmi oltalomból kizárt találmányok kutathatóságának kérdése



Köszönöm a figyelmet!

katalin.miklo@hipo.gov.hu


