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1. BEVEZETÉS  

1.1. Innováció és iparjogvédelem, valamint nemzetközi vetületeinek fontossága 

A történelem folyamán már kezdetektől fogva az innováció és a fejlődés jelenti a gazdasági 

növekedés egyik legjelentősebb alapját, mely különösképpen nagy jelentőségre tett szert 

napjaink folyamatosan változó világában. Innováció alatt egy sokrétű fogalmat értünk, mely 

áll, többek között, új vagy fejlesztett áruk és szolgáltatások bevezetéséből, valamint új 

termelési, szállítási vagy egyéb eljárások alkalmazásából.1 Az innovációs együttműködés 

jelentősége kiemelkedő, ugyanis napjainkban a fenntartható gazdasági fejlődés tükrében a 

növekedést nem kifejezetten fizikai növekedéssel célszerű elérni, ehelyett inkább a 

hatékonyságra érdemes helyezni a hangsúlyt. Főként a minőségi növekedés, valamint a piaci 

rések kitöltése kerül előtérbe, melyekhez elengedhetetlenül szükséges új, innovatív és 

előremutató megoldások felkutatása, kifejlesztése, valamint megfelelő alkalmazása. Ezen 

innovációs megoldások olyan gazdasági alapot jelentenek, melyek - megfelelő jogvédelem 

esetén - a különféle üzleti megoldásokkal párosítva jelentős hasznot hozhatnak az adott 

innovációs tevékenységet végző cégnek és az ötlet gazdájának, azaz feltalálójának is.2 Mivel 

ezen innovatív eljárások és termékek, főleg bizonyos iparágakban (pl. gyógyszeripar vagy 

számítástechnika), nagy kockázatot hordoznak magukban és jelentős kutatási és fejlesztési 

ráfordításokat igényelnek, majd alkalmazásukat követően nagymértékű gazdasági és pénzügyi 

haszonnal is járhatnak, így komoly kereskedelmi alapot is képezhetnek, különböző cégek közt, 

illetve a feltalálok és cégek között szintén. Az innovációt az iparjogvédelem által nyújtott jogi 

lehetőségek kihasználásával lehet védeni, amelynek segítségével az innováció tárgyára 

kizárólagos hasznosítási jog szerezhető. Munkám során nemzetközi iparjogvédelmi 

tevékenységet végzek, melynek célja ezen innovatív megoldások alapjait képező szellemi 

alkotások nemzetközi jogi védelmének biztosítása. Ilyen típusú jogi védettség az adott szellemi 

alkotás kizárólagos ipari hasznosításához elengedhetetlenül szükséges, ellenkező esetben 

ugyanis a biztonságos, jövedelmező üzleti hasznosítás veszélybe kerülhet. Az iparjogvédelem 

biztosításának utólagos lehetőségei jelentősen beszűkülnek. Külön szükséges figyelembe 

vennünk, hogy globalizálódó világunkban az információ-áramlás gyorsasága és széles köre 

nem látott mértéket öltött, mely további veszélyeket rejtegethet innovatív ötletünk 

                                                           
1 Oslo Manual – Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data- Third edition – OECD 2005; 47.old.  

2 Az innováció hatása a nemzeti jövedelem növekedésére – Magyar Innovációs Szövetség – 2003 dec. 
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ellenőrizetlen, jogi védelem nélküli terjedéséhez kapcsolódóan. Érdemes szem előtt tartanunk, 

hogy a transznacionális vállalatok terjedésével és a nemzetközi gazdasági piacok egyre 

nyitottabbá válásával, immáron nem elegendő szűken az adott földrajzi területen megvédenünk 

iparilag hasznosítható ötletünket, hanem érdemes azt szélesebb körben is megtenni. Így 

általában nem elegendő a hazai iparjogvédelme a terméknek vagy az eljárásnak, hanem 

szükségesség válik annak nemzetközi jogvédelme is. A nemzetközi iparjogvédelem egyik fő 

célja, hogy megvédje a feltalálót, illetve annak jogutódját és támogassa abban, hogy 

gazdaságilag kamatoztatni tudja ötletét, mellyel egyúttal elősegíti az ötletek és a fejlődés 

terjedését országhatárokon keresztül is, így eljuttatva egy-egy fejlesztést a világ akár 

legeldugottabb pontjaira is. Ennek megvalósuláshoz azonban jelentős nemzetközi 

együttműködésre van szükség a különböző nemzeti és nemzetközi iparjogvédelmi szervezetek 

és hatóságok közt, valamint aprólékos jogharmonizációs tevékenységre is folyamatosan 

szükség van. Véleményem szerint kiemelkedő jelentősége van a fejlődésben és annak 

elterjedésében a nemzetközi iparjogvédelemnek, és így a hozzá kapcsolódó szervezeteknek és 

eljárásoknak is. Elengedhetetlenül fontos lenne a gazdasági fejlődéshez, hogy a gazdasági 

szereplők időt, pénzt és energiát nem kímélve, merjenek új és innovatív megoldások után 

kutatni, majd azokat a megfelelő védelem megszerzését követően tudatosan felhasználni, saját 

hasznukra és egyben a gazdaság fellendítésére és az általános jólét növelésére is fordítani.  A 

dolgozatom folyamán szeretném bemutatni a Visegrádi Szabadalmi Intézet megalakulásának 

és működésének példáján keresztül, hogy milyen nemzetközi együttműködés áll az 

iparjogvédelmi eljárások mögött és mekkora jelentősége van annak, hogy a gazdasági fejlődés, 

és ehhez kapcsolódóan az iparjogvédelmi eszközök fejlesztése, nemzetközi, határokon átívelő 

kontextusban valósuljon meg a fenntartható gazdasági fejlődés érdekében. Hisz, Magyarország 

Alaptörvénye szerint is: „Magyarország a béke és a biztonság megteremtése és megőrzése, 

valamint az emberiség fenntartható fejlődése érdekében együttműködésre törekszik a világ 

valamennyi népével és országával.”3 Elöljáróban megjegyzem, hogy bár az iparjogvédelem 

fogalomkörébe tartoznak mind a szabadalmakkal védett találmányok, mind a különböző 

termékek esztétikai megjelenését biztosító formatervezési mintaoltalmak, mind a márkaneveket 

és jelzéseket oltalmazó védjegyek, dolgozatomban, kizárólag a szabadalmak nemzetközi 

aspektusaira fordítom figyelmemet.  

 

                                                           
3 Alaptörvény Q cikk (1) 
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1.2. A szomszédos országokkal való együttműködés potenciáljai, szükségessége 

A nemzetközi együttműködésen belül kiemelt szerepe van a szomszédos országokkal való 

együttműködés szorgalmazásának, különösen térségünkben. A jószomszédi viszony minden 

helyzetben fontos eleme a békés együttélésnek, mely az államok tekintetében még élesebben 

körvonalazódik. A szomszédos országokkal való együttműködés jó lehetőség, sok potenciált 

rejt - mind politikailag, mind gazdaságilag - de amellett, hogy előny egyben szükségesség is 

több okból kifolyólag. Napjaink emberi társadalma egyre inkább a globális világkormányzás 

felé fordul, globalizálódó világunkban a problémák immár világproblémákká válnak, melyek 

ezen jellegükből fakadóan nem oldhatók meg helyi szinten, hanem különféle nemzetközi 

szervezetek, államcsoportosulások útján kísérelhető meg orvoslásuk. Ebben a folyamatban 

természetesen hazánknak is ki kell vennie a részét, mindeközben saját érdekeinket képviselve. 

Ám nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy térségünk államai mind népesség mind terület 

szerint főleg kis méretekkel rendelkező államok, melyek önmagukban kevés befolyást tudnak 

gyakorolni világméretű kérdésekben. A hatékony nemzeti érdekérvényesítéshez, akár az 

Európai Unióban, akár egyéb nemzetközi szervezetek előtt, az olyan kisméretű államoknak, 

mint Magyarország is, szövetségeseket kell keresniük, mert csak közös fellépéssel adhatunk 

megfelelő nyomatékot érdekeinknek. A békés együttélés és a konfliktusok elsimításának 

leghatékonyabb módja, megtalálni azokat a közös pontokat, valamint érdekeket, melyek 

mentén államok egymással bilaterális vagy multilaterális keretek közt kooperálhatnak. Bár 

hazánk és a szomszédos országok különböző kulturális hátérrel és hagyományokkal 

rendelkeznek, több olyan egybehangzó tulajdonságot is felfedezhetünk, melyeket felhasználva 

megtalálhatjuk a kooperációs pontokat. Elsőként érdemes kiemelni a közös történelmi múltat, 

mely a társadalmi, szociológiai és politikai – kulturális jellemzőkön felül, a jellegzetesen 

hasonló gazdasági struktúrát is meghatározza. Továbbá szem előtt tartva a helyi gazdaságok 

kitettségét és nagyfokú nyíltságát, mely térségünk államainak nagy részét jellemzi, meg kell 

állapítanunk, hogy a más, nagyobb gazdaságoktól való függés kifejezetten jellemző 

térségünkre, ahogy a térség államai a gazdasági konjunktúrát is elsősorban a külföldi 

működőtőkére (FDI) és a határokon átívelő, transznacionális vállalatok telephelyeire alapozva 

érhetik el. A fentiek azt mutatják, hogy gazdasági érdekeink a szomszédos államokkal nagyfokú 

hasonlóságot mutatnak, így szoros gazdasági együttműködés kialakítására is adódnak 

lehetőségek, sőt ezek akár szükségszerűségként is értékelhetőek. A szoros együttműködés a 

gazdaságok egymástól való függését is eredményezi, mely tovább erősíti a közös érdekeket, 

valamint a térség sikerei az egyes államok számára is sikerekként jelennek meg.  Ezáltal 
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érdemessé válik erőfeszítéseket tenni akár másik szomszédos állam diplomáciai sikeréért is, 

hisz egyrészt cserébe támogatására számíthatunk a jövőben bizonyos számunkra fontos 

kérdésekben. Másrészt ugyanakkor, ha a gazdaságok szorosan kapcsolódnak egymáshoz, akkor 

az egyik gazdaság fellendülése, további pozitív externáliát eredményezve, a másik 

államgazdaság konjunktúrájához is jelentősen hozzájárul. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 

magyar nemzeti közösség szomszédos államok területére került tagjai felé való felelősségünket 

sem, melyhez kapcsolódóan a szomszédos államokkal való jó diplomáciai viszony kialakítása 

elengedhetetlen. A külföldre szorult honfitársaink jólétének biztosítása az adott országgal való 

együttműködésben valósítható meg hatékonyan. Mindezek fényében, a dolgozatom következő 

fejezetei folyamán a szomszédos országokkal kialakult egyik legszorosabb nemzetközi 

együttműködési formát fogom bemutatni, a Visegrádi Négyek együttműködését, elővezetve 

annak történelmi gyökereit, próbálkozásait és sikereit, fókuszba helyezve az iparjogvédelem 

terén elért eredményeit.  

2. IPARJOGVÉDELEM ALAPJAI - KÜLÖNÖSKÉPPEN A NEMZETKÖZI ÉS 

REGIONÁLIS SZABADALMAK  

2.1 A szellemitulajdon-védelem és az iparjogvédelem 

Az innovációs megoldások megjelenésével hamar kialakult az igény arra, hogy külön jogi 

megoldások által kerüljenek védelem alá a szellemi alkotások, illetve a szellemi tulajdon 

tárgyai. Kezdetben ezen immateriális javak védelmére szolgáló jogszabályok nemzeti szinten 

keletkeztek, majd a nemzetközi piacok megnyitásával egyidejűleg, szükségessé vált a különféle 

nemzetközi joganyagok harmonizálása és összeegyeztetése annak érdekében, hogy 

megkönnyítsék az országhatárokon átívelő, szélesebb körű oltalom megszerzését és 

fenntartását. A szellemitulajdon – védelem két jelentősebb részre tagolódik: a szerzői jogra 

valamint az iparjogvédelemre.4 A szerzői jog védelmének bemutatásától - tekintve, hogy 

témánkhoz szorosan nem kapcsolódik – ezesetben eltekintek. Röviden szerzői jogi védelem alá, 

törvény szerint, az alábbi művek esnek: „Szerzői jogi védelem alá tartozik függetlenül attól, 

hogy e törvény megnevezi-e az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása.”5 Az 

iparjogvédelem köre a szerzői jog területéhez képest nagyobb heterogenitást mutat, különféle 

típusú jogi védelemre szoruló szellemi alkotásokkal is találkozhatunk ezen a területen. Az 

iparjogvédelem minden esetben ipari tulajdon oltalmára vonatkozik, legyen az újfajta 

tudományos-műszaki eljárás, termék vagy ezekhez kapcsolódó árujelző. Ezeknek a tárgyköre, 

                                                           
4 szerk.: Posteinerné Toldi Márta: Iparjogvédelem. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, 2012. 1-2. 

5 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról ; 1§ (2) 
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az 1883-ban megkötött Párizsi Uniós Egyezmény meghatározása szerint, „Az ipari tulajdon 

oltalmának tárgya a szabadalom, a használati minta, az ipari minta, a gyári vagy kereskedelmi 

védjegy, a szolgáltatási védjegy, a kereskedelmi név, a származási jelzés vagy eredetmegjelölés, 

valamint a védekezés a tisztességtelen verseny ellen.”6 Tehát az iparjogvédelem ezen 

jogintézményei, elsősorban a vagyoni értékű eszmei- szellemi javak jogi védelmét foglalják 

magukban, melyek vonatkozhatnak tudományos-műszaki jellegű megoldásokra, termékek 

külső, esztétikai megjelenésére, valamint árujelzőkre. Árujelzők iparjogvédelmi oltalma 

védjegyeken és földrajzi árujelzőkön keresztül valósulhat meg. Azok az egyéb szellemi 

termékek, melyekre iparjogvédelmi oltalom szerezhető meg: a találmányok, az új növény- és 

állatfajták, a használati és formatervezési (design) minták, stb.. Ezen szellemi javak fő erénye, 

hogy a tudományos-műszaki fejlődést előmozdítják, az árutermelést és a versenyképességet 

pedig fokozzák.7 

2.2 Szabadalmak 

2.2.1 Találmányok és szabadalmaztathatóságuk 

A szabadalmi oltalom tárgyát a találmány képezi, mely által az adott új innovatív műszaki 

megoldás, azaz találmány, jogi védettség alá kerül, azaz szabadalmi oltalmat élvez. A találmány 

fogalma magát az új műszaki szellemi alkotást jelöli, míg a szabadalom fogalma a találmányt 

védő jogra vonatkozik. A szabadalmi oltalom arra hivatott, hogy megvédje a feltaláló ötletét, 

ezzel egyúttal feloldva a társadalom és a feltaláló azon érdekütközését, mely a találmány 

szélesebb körű felhasználásához kapcsolódik. A szabadalmi oltalom nagy vívmánya, hogy 

kizárólagos hasznosítási jogot jelent a jogosultnak, azaz a szabadalmasnak, melynek 

segítségével olyan versenyelőnyhöz jut a szabadalmas, mely által a befektetett kutatási és 

fejlesztési kiadások és ráfordítások megtérülnek számára és további fejlesztésekre sarkalhatják; 

a társadalom számára pedig új találmányok válnak megismerhetővé és elérhetővé, majd a 

szabadalmi oltalom lejártát követően bárki számára hasznosíthatóvá és tovább-fejleszthetővé.8 

Ahhoz, hogy egy találmány szabadalmaztatható legyen, három fő feltételnek kell megfelelnie, 

mind a szabadalmi törvények, mind a hosszú évtizedek alatt kialakult nemzetközi joggyakorlat 

szerint is. Ezek szerint „Szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag 

                                                           
6 Az ipari tulajdon oltalmára az 1883. évi március hó 20-án létesült, Brüsszelben az 1900. évi december hó 14-én, Washingtonban az 1911. évi június hó 2-án, Hágában az 

1925. évi november hó 6-án, Londonban az 1934. évi június hó 2-án, Lisszabonban az 1958. évi október hó 31-én és Stockholmban az 1967. évi június hó 14-én felülvizsgált 

Párizsi Uniós Egyezmény 1. cikk (2) bekezdés 
7 szerk.: Tasnádi Emil: Iparjogvédelmi kézikönyv. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1978. 23-24. 
8 szerk.: Posteinerné Toldi Márta: i.m. 11-12. 
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alkalmazható találmány a technika bármely területén.” 9  A három kritérium tehát az 

újdonság, a feltalálói tevékenység, valamint az ipari alkalmazhatóság. Fontos még 

megemlítenünk, hogy a szabadalmi bejelentés pozitív elbírálásához szükséges az egységesség 

elvét is figyelembe vennünk, mely szerint „A szabadalmi bejelentésben csak egy találmányra 

igényelhető szabadalom, vagy pedig olyan találmányok csoportjára, amelyek úgy kapcsolódnak 

össze, hogy egyetlen általános találmányi gondolatot alkotnak.”10 Emellett, vannak olyan 

alapvető okok, melyek kizárhatják a szabadalmaztathatósági körből az adott találmányt, 

amennyiben annak gazdasági hasznosítása a közrend vagy közerkölcs elveibe ütközne.11 Az 

újdonság kritériumának alapfeltevése az, hogy új egy találmány, amennyiben a technika 

jelenlegi állásához nem tartozik hozzá. A technika állása azon információk összessége, melyek 

bármilyen módon bárki számára hozzáférhetővé váltak.12 Az újdonság kritériumának célja, 

hogy egy találmányra vonatkozóan ne kerülhessen több szabadalom kibocsátásra. A feltalálói 

tevékenység is a technika aktuális állásához mérten kerül vizsgálatra, központba helyezve az 

alkotói tevékenységet. Lényege, hogy egy fiktív szakember szemszögéből vizsgáljuk, hogy az 

adott találmány érdemi fejlődést mutat-e a szakterület technikai vívmányaihoz képest. Ennek 

hatósági vizsgálata során a találmányt összevetik az ahhoz közel álló, már a technika állásához 

tartozó ismert megoldásokkal, és amennyiben az új találmány, ezek kombinálásával 

nyilvánvalóan következik az előző megoldásokból - külön feltalálói tevékenység nélkül - úgy 

az adott találmány esetén nem teljesül az önálló feltalálói tevékenység elvárása, így az - bár új, 

nem kaphat szabadalmi oltalmat.13Az ipari alkalmazhatóság alapvetése, hogy a találmány 

reprodukálható legyen, mely szerint ipari vagy mezőgazdasági ágazatban előállítható és 

használható legyen az adott találmány. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy a találmány csupán 

az ipari vagy mezőgazdasági termeléssel összefüggő újításokra vonatkozhat, sokkal inkább azt, 

hogy használhatósága ismételten és azonos módon teljesülhessen. 14 

2.2.2 Szabadalmak megszerzése és fenntartása 

Mint láthatjuk, egy szabadalom megszerzéséhez több kritériumnak is teljesülnie kell egyszerre, 

így a már meglévő találmányra szabadalmi oltalmat igényelni komoly előkészületekkel jár. A 

szabadalmi bejelentés, a vonatkozó kérelmen felül, áll szabadalmi leírásból, a szabadalmi 

                                                           
9 1995 évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról 1§ (1) 
10 1995 évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról 59§ 
11 szerk.: Posteinerné Toldi Márta: i.m. 33. 
12 1995 évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról 2§ (1)-(2) 
13 szerk.: Posteinerné Toldi Márta: i.m. 31. 
14 szerk.: Posteinerné Toldi Márta: i.m. 33. 
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igénypontokból és kivonatból, valamint állhat még a kapcsolódó ábrákból és egyéb 

mellékletekből. A szabadalmi leírás - amellett, hogy tartalmazza a találmány címét, valamint a 

műszaki terület pontos meghatározását – taglalja az ismert technika állását, a találmányhoz 

közel álló megoldásokat, a találmánnyal megoldott feladatot, az újszerű megoldást, annak 

megvalósítási módját, példákat, az ipari alkalmazhatóság lehetőségeit és a leírt innovatív 

megoldás előnyeit. A szabadalmi igénypontok, olyan kötött formában megfogalmazott 

állítások, melyek a találmány műszaki jellemzőit tömören tartalmazzák, ezekben történik az 

oltalmi igény megfogalmazása, amit a bejelentés többi része alátámaszt. A rajzok és az ábrák a 

találmány megértésében nyújthatnak segítséget. A kivonat a műszaki tájékoztatás eszköze, 

mely egy-két mondatban tartalmazza a találmány rövid, objektív összefoglalását, és egy 

szakember számára épp elég információt tartalmaz ahhoz, hogy egyértelművé tegye, hogy mi a 

bejelentés tárgya.15 A szabadalom megadására irányuló eljárás első szakaszában, a szabadalmi 

bejelentés benyújtását követően, az alaki vizsgálat következik, melynek során az eljáró hatóság 

elbírálója megállapítja, hogy a bejelentés szükséges kellekéi megvannak-e, majd amennyiben a 

törvényben előírt kellékekkel rendelkezik a bejelentés, úgy ezt követi az újdonságkutatás, 

melynek célja a technika állásának minél szélesebb körű feltárása az adott találmány 

vonatkozásában. Ezt követően a bejelentési naptól számított 18 hónapon belül a bejelentés 

közzétételre kerül, mely által egyrészt a bejelentésbe foglalt találmány bárki számára 

megismerhetővé válik, valamint egyúttal ideiglenes oltalom keletkezik a bejelentés tárgyára a 

bejelentési napra visszaható hatállyal.16 A szabadalmi bejelentés közzétételével válnak 

esedékessé a fenntartás díjak megfizetése, melyeket a továbbiakban évente szükséges rendezni 

a szabadalom fenntartásának érdekében. Az eljárás második szakaszában, külön kérelemre, 

megindul az érdemi vizsgálat, melynek során a fenti szabadalmaztathatóság kritériumok 

teljeskörű vizsgálatát végzi el az adott hatóság. Amennyiben a találmány megfelel minden 

feltételnek, úgy a szabadalmi oltalom megadásra kerül, és a megfelelő adminisztratív lépéseket 

követően erre vonatkozó határozat és szabadalmi okirat kerül kibocsátásra, majd az új 

szabadalom bejegyzésre kerül a szabadalmi lajstromba.  

A szabadalmi oltalom leglényegesebb tulajdonsága a kizárólagosság, így a szabadalmi oltalom 

megadását követően a szabadalmasnak kizárólagos joga van a szabadalom tárgyának - azaz az 

igénypontokban definiált találmánynak a hasznosítására, melynek keretében felléphet azon 

személyek vagy cégek ellen, melyek - a szabadalmas kifejezett engedélye nélkül - 

                                                           
15 szerk.: Posteinerné Toldi Márta: i.m. 23-24. 
16 szerk.: Posteinerné Toldi Márta: i.m. 27. 
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hasznosításnak minősített cselekményt végeznek gazdasági tevékenység körében a találmány 

tárgyát képező termékkel vagy eljárással. A megadott szabadalmi oltalom a bejelentés napjától 

számított húsz évig érvényes, amennyiben a fenntartási díjak évente rendezésre kerülnek a 

türelmi időn belül. A szabadalom egy adott földrajzi területre (ország, nagyobb régió) 

vonatkozik.17 Alábbiakban a nemzetközi és az európai szabadalmi bejelentésekre térek ki, hisz 

ezeknek megismerése szükséges számunkra ahhoz, hogy a nemzetközi szabadalmi rendszerben 

való együttműködést és az elért sikereket megvizsgálhassuk.  

2.3  Nemzetközi (PCT) szabadalmi bejelentések, európai regionális szabadalmak 

2.3.1 Nemzetközi szabadalmi bejelentések a Szabadalmi Együttműködési 

Szerződés18 (PCT) keretei között 

Ahogy a bevezetés folyamán is bemutattam, az egyre nyitottabbá váló piacok és a globalizálódó 

világkereskedelem hatására szükségessé vált az iparjogvédelemben is nemzetközi intézmények 

kiépítése. Az első jelentős lépés a Párizsi Uniós Egyezmény (továbbiakban PUE) megkötése 

volt 1883-ban, mely napjainkra a világ 176 országára terjed ki, köztük Magyarországra is. A 

PUE a teljes iparjogvédelem területére vonatkozóan kísérelte meg a nemzeti joganyagok 

egymáshoz való közelítését, olyan minimumkövetelményeket megállapítva, melyeket minden 

tagállam önmagára nézve kötelezőnek fogadott el. Az egyik legfőbb vívmánya az 

egyezménynek, hogy biztosította a bejelentés uniós elsőbbségét. Az uniós elsőbbség 

jogintézményének lényege, hogy amennyiben oltalom szerzése céljából bejelentés kerül 

benyújtásra a PUE valamely tagállámában, úgy a bejelentőt (illetve adott esetben jogutódját) 

szabadalmak esetén tizenkét hónapon belül elsőbbségi jog illeti meg arra vonatkozóan, hogy 

bejelentését a többi tagállamban is megtegye. Ezáltal ezen későbbi bejelentések bejelentési 

napjának is az első, avagy alapbejelentés megtételének napját tekintik, mely innentől kezdve 

elsőbbségi napként kerül bejegyzésre. 19 Az elsőbbségi jog jelentős versenyelőnyt ad a 

szabadalmasnak, hisz így abban az esetben, ha az elsőbbségi bejelentésre hivatkozva nyújtja be 

későbbi bejelentését, megelőzheti azon versenytársait is, kik a későbbi bejelentést megelőzően 

nyújtották be bejelentésüket, de az elsőbbség bejelentést követően. Az iparjogvédelmi 

integráció elmélyítésének következő jelentős lépése a nemzetközi intézményrendszer 

létrehozása volt, 1967-ben az ENSZ szakosított szerveként, létrehozásra került a Szellemi 

Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organisation, továbbiakban WIPO). A 

                                                           
17 szerk.:Tasnádi Emil: i.m. 109-118.18 Patent Cooperation Treaty ( PCT), Washington 1970 

18 Patent Cooperation Treaty ( PCT), Washington 1970 

19 http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/ - 2016. október 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/


9 
 

WIPO Genfi székhelyű világszintű fóruma a nemzetközi iparjogvédelemnek, jelenlegi 

tagjainak száma 189 és számuk folyamatosan, évről évre növekedik. Hazánk 1970-ben 

csatlakozott a szervezethez, a hazai iparjogvédelmi hatóságok ettől a pillanattól kezdve szoros 

együttműködésbe kezdtek a nemzetközi szervezettel és Magyarország hamarosan csatlakozott 

a szervezet gondozásában létrejött nemzetközi egyezményekhez is.20 A WIPO égisze alatt 

született meg 1970-ben a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (Patent Cooperation Treaty, 

a továbbiakban PCT). A PCT-rendszer fő célja, hogy megkönnyítse a találmány nemzetközi 

szinten való bejelentését. Egyetlen egy bejelentéssel, egy bárki számára hozzáférhető és 

könnyen kezelhető internetes felületen21 keresztül lehetőség van az összes PCT tagállamra 

bejelentést igényelni egy időben (célszerűen a fenti elsőbbségi napot követő egy év múlva). 

Harmonizált formai követelmények és érthető, könnyen kezelhető interaktív 

formanyomtatványok kitöltésével egy megadott nyelven nyílik lehetőségünk benyújtani 

kérelmünket összesen legfeljebb 151 nemzeti és/vagy regionális oltalom megszerzése 

érdekében. Az alábbi térképen látható a PCT nemzetközi szerződés földrajzi lefedettsége, 

melyen láthatjuk, hogy a világ országainak jelentős részében elérhető ezen az úton a szabadalmi 

oltalom. 

22 

                                                           
20 http://www.wipo.int/about-wipo/en/ - 2016. szeptember  
21 https://pct.wipo.int/LoginForms/pctsecure.jsp 
22 http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html 

http://www.wipo.int/about-wipo/en/
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A PCT nemzetközi bejelentések lefolytatása háromszakaszos eljárás keretében valósulhat meg, 

ezek a PCT I., PCT II. és PCT III. szakaszok. A PCT I. és II. nemzetközi szakaszok a WIPO 

által koordinált, egy hatóság előtt zajló lépéseket tartalmaznak, majd ezt követően, a bejelentés 

a PCT III. szakasz keretében az egyes nemzeti/regionális hivatalok elé kerül elbírálásra. A PCT 

I. és II. szakaszok tulajdonképpen előkészítik a bejelentést a nemzeti/regionális szakaszokhoz 

(PCT III) azáltal, hogy elvégzik a fent említett alaki és érdemi vizsgálatot. A PCT rendszer 

hiányában az egyes nemzeti/regionális hatóságok külön-külön párhuzamosan, ugyanolyan 

elvek mentén végeznék az alaki és érdemi vizsgálatot, amely az erőforrások nagymértékű 

pazarlása lenne. Végülis tehát a bejelentő által megválasztott országok, illetve régiók hatóságai 

önállóan külön-külön, de egy alapos nemzetközi előkészítést követően döntenek a szabadalmi 

bejelentés megadásáról vagy elutasításáról. A nemzetközi bejelentést érdemes úgy megtenni, 

hogy előtte egy nemzeti vagy regionális már meglévő szabadalomra alapozzuk azt a fent 

említett uniós elsőbbség(ek) igénylésével. Az adott elsőbbségi bejelentés megtételének napjától 

számított 12 hónapon belül tehető meg nemzetközi bejelentés, úgy hogy az elsőbbségi 

bejelentés is figyelembe vételre kerüljön. A nemzetközi bejelentés iránti igényt, az átvevő 

hivatalhoz (Receiving Office - RO) benyújtott kérelemmel, a bejelentés szövegének 

benyújtásával, az elsőbbség igénylésével és a vonatkozó PCT díjak megfizetésével lehet 

érvényesíteni. A PCT díjak állnak a nemzetközi bejelentési díjból, a nemzetközi kutatási díjból, 

valamint a továbbítási díjból, mely utóbbi arra vonatkozik, hogy az átvevő hivatal továbbítja a 

bejelentés példányát a Nemzetközi Irodának (International Bureau). A bejelentő személy, 

illetve jogi személy állampolgársága, állandó lakcíme illetve szervezet esetén székhelye 

határozzák meg a választható átvevő hivatalok (RO) körét, ahova benyújtható az adott 

nemzetközi bejelentés. Magyar állampolgárságú személy, illetve magyar székhelyű szervezet a 

nemzetközi bejelentésre való igény esetén átvevő hivatalként, a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatalához vagy az Európai Szabadalmi Hivatalhoz fordulhat, illetve lehetősége van arra, 

hogy közvetlenül a Nemzetközi Irodához nyújtsa be a bejelentését. A nemzetközi bejelentés 

benyújtásakor szükséges megjelölni azt a nemzetközi kutatóhatóságot (International Search 

Authority – továbbiakban ISA), mely a bejelentés kutatását és érdemi vizsgálatát folytatja le. 

Magyar állampolgárságú személy, illetve magyar székhelyű szervezet esetén 2016. július elseje 

előtt az Európai Szabadalmi Hivatalt, valamint az Orosz Szabadalmi Hivatalt lehetett 

megjelölni nemzetközi kutatóhatóságként. 2016. július elsejétől ez annyiban módosult, hogy az 

Európai Szabadalmi Hivatal mellett a másik lehetőség a nemzetközi kutatóhatóság választásra 

a Visegrádi Szabadalmi Intézet, az orosz hivatalt pedig a továbbiakban nem választhatják a 

magyar bejelentők. A Nemzetközi Irodának az átvevő hivatal továbbítja a bejelentést, mely a 
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bejelentés további adminisztrációjáért felel, többek közt a Nemzetközi Iroda küldi meg a 

nemzetközi kutatóhatóságnak a bejelentést. A kutatóhatóság a kézhezvételtől számított 3 

hónapon belül kibocsátja a nemzetközi kutatási jelentést (International Search Report – ISR), 

melyben feltünteti azokat a kapcsolódó szabadalmakat, szabadalmi bejelentéseket és egyéb 

publikációkat (azaz a fent említett technika állását tartalmazó dokumentumokat) melyek 

figyelembe veendőek az újdonság és feltalálói tevékenység értékelésekor és megvizsgálja a 

bejelentés egységességének kérdését. Amennyiben az egységesség nem valósul meg úgy 

további kutatási díj megfizetésére hívja fel a kutató hatóság a bejelentőt és kiegészítő 

kutatásokat végezhet el az igénypontok bizonyos részére. A nemzetközi kutatási jelentésnek az 

eljárás folyamán a továbbiakban is nagy jelentősége lesz, hiszen a későbbiekben részletezett 

nemzeti szakaszok (PCT III) érdemi vizsgálata során bár nem kötelező figyelembe venni a 

nemzetközi kutatási jelentést, mégis általában kiindulási alapként szolgál és szinte kivétel 

nélkül minden nemzeti hivatal hivatkozik a benne foglaltakra. Ilyen szempontból a nemzetközi 

kutatási jelentés nagy előnyt jelent egyrészt mert a nagy hátralékkal dolgozó nemzeti hivatalok 

előtt meggyorsítja az érdemi vizsgálat lefolytatását és így hamarabb oltalomhoz lehet jutni az 

egyes megjelölt országokban. Másrészt amennyiben a kutatási jelentés eredményei alapján 

kétségbe vonható a találmány szabadalmazhatósága, úgy több idő áll rendelkezésre a megfelelő 

módosításokat végrehajtani, vagy végső esetben a bejelentést vissza lehet vonni még mielőtt a 

nemzeti szakaszokhoz kapcsolódó jelentős költségeket viselné a bejelentő. A kutatási jelentést 

követően, amennyiben a nemzetközi bejelentés megfelel a formai kritériumoknak, úgy a 

nemzetközi szabadalmi bejelentés az elsőbbségi bejelentési naptól számított 18 hónapon belül 

közzétételre kerül a nemzetközi szabadalmi közlönyben (PCT Gazette), melyet követően bárki 

számára hozzáférhetővé válnak a bejelentés bibliográfiai adatai, valamint a bejelentés szövege 

is a Patentscope adatbázis23 rendszerén keresztül. Ezt követően még van lehetőség további 

módosítások benyújtására, majd szükséges esetén egy újabb előzetes kutatási jelentés (PCT II) 

kérhető a találmány szabadalmaztathatóságára vonatkozóan (International Preliminary Report 

on Patentability – IPRP).  

 

 

 

                                                           
23 https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf 
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Az alábbi ábrán látható a PCT nemzetközi szakaszát leíró idővonal a nemzetközi bejelentéshez 

kapcsolódó főbb mérföldkövekkel együtt. 

24 

2.3.2 Nemzeti szakaszok, regionális szakaszok és európai regionális szabadalmak 

az Európai Szabadalmi Egyezmény25 (EPC) alatt  

A nemzetközi szakasz (PCT I és II) lezárulását követően, az elsőbbség napjától számított 30 

(ill. bizonyos országok esetén 31) hónap múlva kerül sor a nemzeti vagy regionális szakaszok 

indítására (PCT III), melyeket nemzeti szabályozás szerint, az egyes nemzeti vagy regionális 

hivatalok előtt kell lefolytatni. A PCT Felhasználói Útmutatóban (PCT Applicant’s Guide-

ban26) található meg az, hogy melyik nemzeti szakaszok esetén 30 hónapos a határidő, valamint 

hogy melyek esetén 31 hónapos, illetve a további határidő-hosszabbítási lehetőségekről és a 

kivételekről is ezúton tájékozódhatunk nagy biztonsággal, hiszen az Útmutató kéthetente 

frissítésre kerül. A nemzeti szakaszok mellett arra is van lehetőség, hogy több államban 

egyszerre igényeljünk oltalmat, erre a célra jöttek létre a regionális szabadalmi szervezetek, 

melyek hivatalai előtt regionális szakaszokat lehet kezdeményezni. Ezek a különféle regionális 

iparjogvédelmi szervezetek megjelentek Európában és Eurázsiában egyaránt, lefedve a 

kontinens nagy részét, valamint az Afrika kontinensen is találkozhatunk velük. Az Eurázsiai 

Szabadalmi Hivatal (EAPO) előtt lehet kérvényezni a Türkmenisztánra, Fehéroroszországra, 

Tádzsikisztánra, Kazahsztánra, Azerbajdzsánra, Kirgizisztánra, Örményországra, Moldovára 

                                                           
24 http://ipparalegals.com/media/blogs/experts-quill/what-is-a-pct/attachment/pct-timeline-vma-shrunk/  2016. november 10. 
25 European Patent Convention (EPC) 16. kiadás 2016. június  
26 http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp 

PCT I PCT II 
PCT III 

http://ipparalegals.com/media/blogs/experts-quill/what-is-a-pct/attachment/pct-timeline-vma-shrunk/
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és nem utolsó sorban Oroszországra kiterjedő eurázsiai szabadalmat. Afrikában két ilyen 

szervezet is található, az ARIPO, mely az angol nyelvi kapcsolódással rendelkező afrikai 

országok esetén jelent iparjogvédelmi fórumot, példának okáért Kenya, Ghána, Uganda stb.; 

valamint az OAPI, mely a francia nyelvi kapcsolódással rendelkező afrikai országok szervezete, 

tagjai pl.: Kongó, Guinea, Elefántcsontpart. Az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) előtt van 

lehetőség az európai országok nagy részére kiterjedő európai regionális bejelentés megtételére. 

Ez több mint 38 országra kiterjedő oltalmat jelent, köztük az Európai Unió összes 

tagországának vonatkozásában is. Itt megjegyezzük, hogy az európai szabadalmakat 

szabályozó regionális rendszer, az Európai Szabadalmi Egyezmény nem az Európai Unió 

szervezete, attól független, ezért találhatunk a tagjai között EU-n kívüli államokat is. 

 

Az alábbi térképen látható az Európai Szabadalmi Egyezmény (EPC) által lefedett földrajzi 

terület.  

27 

                                                           
27 http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html 
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Van lehetőség egyrészt arra, hogy a nemzetközi bejelentést követően kerüljön megindításra az 

európai regionális szakasz valamint arra is, hogy európai regionális bejelentést tegyen a 

bejelentő a nemzetközi szakaszt megelőzően, és így ez a regionális bejelentés legyen az 

elsőbbsége a nemzetközi bejelentésnek. Az európai regionális bejelentés kutatását az Európai 

Szabadalmi Hivatal (EPO) folytatja le. Az európai regionális szakasz esetén az Európai 

Szabadalmi Közlönyben (European Patent Bulletin)28 való közzétételt követően három 

hónapon belül van lehetőség a térképen látható tagországokba és kiterjesztési, valamint 

hatályosítási országokban - egyszerű adminisztratív rendszerben, csupán a fordítások 

benyújtásával és a megfelelő díjak megfizetésével - érvényesíteni a megadott európai  

szabadalmat. 

 

3. VISEGRÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS BEMUTATÁSA 

3.1 Történelmi előzmények – a visegrádi királytalálkozók 

Magyarország viszonya a szomszédos államokkal már a kezdetekről igen változó volt, hol jobb, 

hol rosszabb külpolitikai viszony volt köztük. A XIV. században a Magyar Királyság 

külpolitikai kiútkeresése a cseh királlyal való együttműködés felé mutatott, és a lengyel 

perszonálunió megteremtését is elősegítette. 1335. októberében Visegrádon került sor erre a 

diplomáciai csúcstalálkozóra, a visegrádi királyi kongresszusra. A megbeszélésen I. Károly 

magyar, I. János cseh és III. Nagy Kázmér lengyel király vettek részt és jelentős lépéseket tettek 

az országok közti kapcsolatok építésében. Együttműködést alakítottak ki a politika és a 

kereskedelem területén is, valamint kidolgoztak egy kölcsönös segélynyújtási egyezményt, 

mely természeti katasztrófák és háborús helyzet esetén lépett életben. Az utódlással kapcsolatos 

kérdésekben is megegyezés született, a cseh király lemondott a lengyel trón iránti igényéről. 

Továbbá a kereskedelmi kapcsolatokat mélyítő egyezmény is megkötésre került, mely által a 

három ország közti kereskedelem jelentősen fellendült. 1339-ben újabb visegrádi 

királytalálkozóra került sor a Magyar Királyság fővárosában, ahol ismételten terítékre kerültek 

a katonai segítségnyújtás kérdésköre, a trónigények rendezése valamint a kereskedelmi 

együttműködés mélyítése, melyek mind-mind szorosabbra fonták a három ország közti 

együttműködés. A Habsburg birodalmi időszakban a magyarok, csehek és lengyelek közti 

együttműködés továbbra is fennmaradt és a XX. században mikor felmerült ez a fajta 

együttműködési forma a történelmi barátság alapján nevezték el a szervezetet, mely fórumát 

                                                           
28 https://www.epo.org/searching-for-patents/legal/bulletin/download.html 



15 
 

jelenti a három szomszédos országnak. Erre alapozva született meg a Visegrádi 

Együttműködés, mely állt először a Visegrádi Hármakból, Magyarország, Csehszlovákia és 

Lengyelország részvételével. Majd azt követően, hogy Csehszlovákia szétesett Csehországra és 

Szlovákiára, Visegrádi Négyekké válva.29 

3.2 V4-ek együttműködése napjainkban és annak főbb területei  

Az újkori Visegrádi Együttműködés felvetése 1990 novemberében, a Párizsban ülésező 

Helsinki-folyamatot felügyelő EBEÉ konferencián került megvitatásra Antall József magyar 

miniszterelnök kezdeményezésére. Sor került egy külön megbeszélésre, melyeken Antall József 

magyar miniszterelnök, Václav Havel csehszlovák és Lech Walesa lengyel elnök vett részt és 

egyöntetű döntésre jutottak, mely szerint az országok közti együttműködés elmélyítésére közös 

szervezetet hoznak létre. Ennek következtében 1991. február 15-én megkötésre került a 

Visegrádi Együttműködésről szóló szerződés, mely Csehszlovákia, Lengyelország és 

Magyarország regionális együttműködésének kereteit és fő célkitűzéseit rögzítette, továbbá 

ünnepélyes nyilatkozatokat tartalmazott a tagállamok részéről a szomszédos országokkal való 

politikai, gazdasági és kulturális együttműködésről. A szerződésben rögzítésre kerültek az 

együttműködés fő céljai, melyek a következőek voltak: a közép-kelet-európai térség 

biztonságának fenntartása, a rendszerváltozás minél békésebb és stabilabb lezajlásának 

biztosítása, a szovjet csapatok mihamarabb kivonulásának elérése, továbbá az ehhez 

kapcsolódó politikák kidolgozása és összehangolása. A Visegrádi Hármak által aláírt Visegrádi 

Nyilatkozat tovább hangolta ezeket a célokat annak érdekében, hogy mélyebb kifejtésre 

kerülhessenek. Első helyre az állami függetlenség, a demokrácia és a szabadság teljes körű 

helyreállítása került kitűzésre. Továbbá célként került lefektetésre a totalitárius rendszer 

társadalmi, gazdasági és szellemi megjelenési formáinak felszámolása és a parlamenti 

demokrácia, valamint a korszerű jogállam kiépítése; emellett prioritást élvezett az emberi jogok 

és alapvető jogok tiszteletben tartása és biztosítása a tagállamok minden állampolgárának 

részére. A Nyilatkozat célkitűzései közt szerepel továbbá a nyugati korszerű piacgazdaság 

megteremtése és mellette Európa politikai, gazdasági, biztonsági és jogalkotási rendszerébe 

való teljes körű bekapcsolódása a tagállamoknak. Magyarország esetén a fenti célok mellett 

egy további kulcskérdés is felmerült, nevezetesen a határon túli magyarok helyzetének javítása, 

melynek hatékony eszközeként a kisebbségi jogok is rögzítésre kerültek az 

alapdokumentumban. Ennek ellenére később nagy jelentősége nem volt a Visegrádi 

                                                           
29 http://mult-kor.hu/miert-jott-letre-a-lengyel-magyar-perszonalunio-20141125?pIdx=3 
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Együttműködésnek a határon túli kisebbségek jogvédelmét illetően, mert ezeket a kérdéseket a 

továbbiakban kétoldalú együttműködési szerződések keretében rendezte Magyarország a 

szomszédos országokkal a minél hatékonyabb kisebbségi jogvédelem érdekében.30 

Csehszlovákia 1993-ban való szétválását követően került ismételten megerősítésre az 

együttműködést, és a Visegrádi Hármak helyett így jött létre a Visegrádi Négyek. Ám ezt 

követően a találkozók ritkultak és az együttműködés intenzitása jelentősen csökkent. Ennek 

következtében 1999-ben a tagállamok arra jutottak, hogy a V4-ek együttműködését újjá kell 

szervezni és 2000 -ben a Pozsonyi Kormányfői találkozón egy közös állásfoglalást dolgoztak 

ki, melyben megújították a Visegrádi Együttműködés tartalmi és szervezeti rendszerét. 

Mindezek mellett új együttműködési lehetőségek is megjelentek, többek között a külpolitika, a 

kultúra, a tudomány és technika területein, az iparjogvédelem kérdésköre is ezáltal került 

terítékre. Ezeknek az együttműködési lehetőségeknek a kiterjesztésére egy Alapítvány is 

születetett, melynek gondozásában létrehozták a Visegrádi Alapot a közös projektek 

támogatására. A tagállamok éves szintű, azonos mértékű hozzájárulásaikból tevődik össze az 

alap vagyona, melyből lehetőség nyílik pályázni különböző projektekre. A „Nemzetközi 

Visegrád Alap Felállításáról Szóló Egyetértési Nyilatkozat” tartalmazza, hogy mely projektekre 

használható fel az alapból igényelt összeg, továbbá itt már konkrét feladatokat is 

megfogalmaztak a tagállamok számára melyek megvalósításának lehetőségét az alap tette 

lehetővé. Az alap kulturális, tudományos, oktatási és turisztikai pályázatokat finanszíroz, 

valamint támogatja a fiatalok csereprogramjait és a határon átívelő együttműködéseket. Fő 

projektjei közé a civil társadalom kiépítését célzó projektek tartoznak, mert ez az egyik 

legjelentősebb terület, ahol a tagállamok lemaradásban vannak, illetve nagy potenciálok 

rejlenek az ilyen jellegű kezdeményezésekben. A Visegrád Ösztöndíj Program keretében a 

tagországok állampolgárainak posztgraduális és doktori képzése kerül támogatásra. A 

Visegrádi Alap (IVF) prioritásait évente határozzák meg közösen a tagországok az éppen 

aktuális szükségletek fényében. 31 2002-ben átmeneti válság jelentkezett a Visegrádi 

Együttműködésben, a kooperáció intenzitása ismételten lecsökkent. Fő okokként a szolidaritás 

hiányát és a fellépő versengést tekinthetjük. Továbbá különféle történelmi okok is elvezettek 

ahhoz, hogy a tagállamok társadalmai közti feszültség jelentőssé vált, ami a diplomáciai 

együttműködést is visszavetette. A nagyon hasonló adottságú tagországok számára, melyek 

hasonló gazdasági, kulturális jellemzőkkel és közös történelmi múlttal bírnak, a nagymértékű 

                                                           
30 http://mmfk.nyf.hu/v4/v4_t.htm 

31 http://www.visegradgroup.eu/cooperation/guidelines-on-the-future-110412 
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hasonlóság egyrészt előny. Hisz könnyebben tudnak azonosulni egymás problémáival, sok 

közös érdekük van, ami különféle területeken jelenik meg, másrészt hátrányt is jelent, mert az 

elért eredmények tekintetében versengés alakult ki és ennek folyományaként bizonyos sikerek 

esetén irigység megjelenéséhez is vezet. Ezek mellett a belpolitikai csatározások is rossz 

hatással voltak a Visegrádi Együttműködésre, ugyanis a külhoni magyarság helyzetének 

eszközként való felhasználása ezekben a politikai vitákban jelentősen rontotta a szomszédos 

államokkal való jó viszonyt. 32 A Visegrádi Együttműködés nem alternatívaként jelent meg az 

Európai Unióval vagy Európai Közösséggel szemben, sőt az azon belüli érdekérvényesítés 

egyik formájaként a legsikeresebb a működése. 2004 óta a Visegrádi Együttműködés mind a 

négy országa tagja az Európai Uniónak és közös érdekeket és állaspontokat próbálnak 

kialakítani regionális szinten annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudják érvényesíteni 

a közös álláspontot az EU döntéshozó szerveiben. Ugyanakkor a csatlakozásokat megelőzően 

ellentétek léptek fel a tagországok között, többek közt versengés a jobb csatlakozási pozícióért, 

majd a minél több erőforrásért, így az uniós támogatásokért folytatott küzdelem vetette vissza 

a regionális együttműködés mértékét. Ennek ellenére a Visegrádi Együttműködés tagállamai 

hamar felismerték, hogy viszonylag kisméretű államok lévén az Európai Unióban a szavukat 

leginkább a közös fellépéssel tudják hallatni, valamint, hogy az EU-s érdekérvényesítés nagyon 

gyakran a különféle koalíciókon alapulva valósulhat csak meg. Több kiemelt uniós területen is 

sikereket ért el a Visegrádi Együttműködés, példának okáért a kül- és biztonságpolitika 

területén több alkalommal is közös álláspontjukat sikerült keresztülvinni. Továbbá regionális 

szervezetként részt vették például a Balkáni térséggel kapcsolatos szomszédsági politika 

kialakításában, mely a földrajzi elhelyezkedésre való tekintettel kifejezetten az Együttműködés 

prioritásai közé tartozik. Nagy sikereket értek el a V4-ek az Európai Unió költségvetésének 

kidolgozásában is, a közép-európai kisebb államok érdekei határozottan megjelennek az uniós 

büdzsé tételei közt. Az uniós színtéren kívül a kereskedelemben is szoros együttműködés 

jellemzi a tagországokat, létrehozták a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodást 

(CEFTA) és bevonták a térség több országát is. Az uniós érdekérvényesítés és a CEFTA mellett 

kulturális szinten is rendkívül jelentős eredményeket értek el tagországok, bár azok nyilván 

kevésbé látványosak, de például a V4Fest rendkívül izgalmas kulturális rendezvény, mely a 

visegrádi országok színházi, zenei és irodalmi művészetét népszerűsíti. Az együttműködés 

előnye még, hogy a tagországok egymást stabilizálják és ez jelentős tőkevonzó-képességet 

jelent a külföldi beruházások számára, hisz nagyobb gazdasági biztonságot sugall. A térség 

                                                           
32 Bagó Balázs: A VISEGRÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS – Budapest, 2006. - http://elib.kkf.hu/edip/D_12042.pdf ; 26. old. 
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államai esetén a mezőgazdaság szintén fontos közös prioritás és az agrárpolitikák 

kidolgozásában hasonló előnyökkel jár a Visegrádi Együttműködés. A belügyi együttműködés 

része főleg a Schengeni rendszerhez kapcsolódó közös projektek levezénylésében mutatkozik 

meg, bár közigazgatási együttműködés keretében munkacsoportok is létrehozásra kerültek 

önkormányzati, közszolgálati és jogi informatikai kérdések tekintetében. Kiemelkedő 

jelentőségű továbbá a katasztrófavédelmi együttműködés, melynek keretében a kölcsönös 

segítségnyújtás is nagy szerephez jut krízishelyzetek esetén. Az imént felsorolt 

együttműködések mellett az adott tagállamok több aspektusból is megközelíthetik az 

együttműködést, például a kis és középvállalkozások támogatásán keresztül, a távközlés 

szabályozásának harmonizációjával, közbeszerzési és energetikai kérdések megvitatásán 

keresztül, valamint a tagállamok iparjogvédelmi hivatalainak találkozói, melyek elvezettek a 

Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozásához.33 

 

3.3 A Visegrádi Együttműködés jövője, potenciáljai 

 

Hosszútávon a Visegrádi Együttműködés jövőjét és jövőbeni sikereit nagyban befolyásolja, 

hogy a tagországok közötti empátiát sikerül–e megerősíteni, valamint, hogy a tagállamok 

polgárai közti ellenszenv csökkentését mennyiben sikerül elérni. Abban az esetben, ha a 

tagországok állampolgárai jobban megismerik egymás kultúráját, felismerik a hasonlóságokat, 

úgy van arra lehetőség, hogy szorosabb kooperáció kerüljön kialakításra. Tisztában kell 

lennünk azzal, hogy a Visegrádi Együttműködés nem olyan erős, hogy nagyobb volumenű 

problémákat felvállaljon. Az együttműködés erősítésének két útja van, egyrészt a kapcsolat 

szorosabbra fűzése, melynek fő módja a szolidaritás megteremtése valódi krízishelyzetek 

vonatkozásában is. Másik módja pedig az együttműködés bővítése más hasonló adottságokkal 

rendelkező közép-európai országokkal. A bővítés fő irányai Ausztria és Szlovénia voltak, hisz 

földrajzilag és adottságaik alapján is beleillenek a Visegrádi Együttműködésben. Uniós szinten 

is jelentős előnyt jelentene ezen országok bevonása, ugyanis nagymértékű szavazatnövekedést 

jelentene az Európai Unió Tanácsában, így a szavazások folyamán sokkal nagyobb súllyal esne 

latba a szervezet által képviselt álláspont.34 Másik bővítési lehetőség a már létező V4+2, mely 

Bulgáriát és Romániát foglalja még magában. Több területen is szakpolitikai egyeztetések 

                                                           

33 Bagó Balázs: A VISEGRÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS – Budapest, 2006 - http://elib.kkf.hu/edip/D_12042.pdf; 38. old. 
34 Bagó Balázs: A VISEGRÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS – Budapest, 2006 - http://elib.kkf.hu/edip/D_12042.pd ; 63. old. 
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folynak e két országgal, többek közt a közös területfejlesztési politikák, a közbeszerzés, a 

területfejlesztési stratégiák, a kohéziós politika megvalósulása, valamint az állami pénzügyi 

folyamatokban végzendő egyszerűsítés és bürokráciacsökkentés vonatkozásában.35 

A Visegrádi Együttműködés több nagyobb kihívással is szembe nézhet a jövőben. Várhatóan 

fontos szerep jut számára az Európai Uniót érintő válságok kezelésében, a legitimációs válság 

és a demokratikus deficit leküzdésében. Oroszország és az Európai Unió közti feszültség - az 

ukrajnai események fényében - különösen indokolttá teszi a regionális szervezetek 

megerősítését az energiabiztonság kéréskörének tekintetében is. Emellett a menekültválság is 

jelentős közös regionális tényező, a 2015-ös menekülthullám a négy országot közös nevezőre 

hozta a kérdésben és az EU-ban való érdekérvényesítés során is rendkívüli egyetértésben léptek 

fel. Régiónk védelme közös kiemelt prioritása a visegrádi tagállamoknak, és a jövőben ez a 

kérdés további biztonsági kihívásokkal együtt jelenhet meg, amelyek esetén különösen fontos 

lehet a közös fellépés.36 Az iparjogvédelem területén is várhatóak további lehetőségek a 

Visegrádi Együttműködés keretei közt, melyekre a későbbiekben térek ki. 

4. A VISEGRÁDI SZABADALMI INTÉZET (VSZI) 

4.1 Előzményei - a Jedlik- terv és a Dunai Szabadalmi Intézet 

Az ipajogvédelem terén már a Visegrádi Szabadalmi Intézetet megelőzően is voltak 

próbálkozások a regionális nemzetközi együttműködésre. Évtizedekkel a VSZI megalakulása 

előtt már megindultak a szakdiplomáciai tárgyalások azzal a céllal, hogy kiszorítsák monopol 

helyzetéből az Európai Szabadalmi Hivatalt és alternatívát kínáljanak az európai országok 

számára regionális PCT kutató és elővizsgálati hatóságként. A nemzetközi együttműködés fő 

célja a szabadalmak területén az oltalomszerzés esélyeinek javítása és felgyorsítása, valamint a 

szabadalmaztatási kedv növelése, hogy minél szélesebb körben tudják a bejelentők megvédeni 

találmányaikat és új ötleteiket gazdasági potenciállá tudják váltani. Magyarország és a Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH, azaz a magyar iparjogvédelmi szakhatóság) a 

szabadalmaztatás terén mindig is kiemelkedő mennyiségű és minőségű tevékenységet végzett, 

így már 2003-ban az Európai Szabadalmi Egyezményhez való csatlakozáskor felmerült az 

igény a magyar hatóság részéről a PCT nemzetközi kutató és vizsgálói státusz elérésére, amely 

kérdésben a fent említett WIPO dönt. Ugyanakkor - a rendkívül szigorú követelményrendszer 

következtében, valamint amiatt a tény miatt, hogy az elbírálói szakembergárdát a potenciálisan 

                                                           
35 https://www.palyazat.gov.hu/visegradi_egyuttmukodes 

36 http://nepszava.hu/cikk/1076119-lesz-jovoje-vagy-csak-tortenelme-van-a-v4-nek 
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megnövekedett feladatok mellett sem tudták jelentősen növelni - hamar világossá vált, hogy a 

PCT kutató és vizsgáló hatósági szerepkör elérése csak más tagországokkal közösen valósítható 

meg. Az NPI modell alkalmazása a kézenfekvő, mely az Északi Szabadalmi Intézet (Nordic 

Patent Institute) rendszere - amely egy hasonló regionális kutató és elővizsgálati hivatal, mint 

a Visegrádi Szabadalmi Intézet - a dán, a norvég és az izlandi szabadalmi hivatal 

együttműködésében. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában hosszas előkészületek előzték 

meg a nemzetközi kutatóhatósági státusz elérését nemcsak szakdiplomáciai szinten, hanem 

szakmai felkészültség szintjén is. 2006-tól több olyan nemzetközi kétoldalú szerződés alanya 

is volt az SZNTH, melyek megkötése angol nyelven elkészítendő kutatási és vizsgálati 

feladatokra irányultak. 2008-ban együttműködési megállapodás köttetett az SZTNH és az 

Osztrák Szabadalmi Hivatal közt, melynek következményeként kutatási feladatok kerültek 

delegálásra a magyar hivatal számára. Következő lépésként indultak meg a szakdiplomáciai 

tárgyalások az Ausztriával közös szabadalmi intézet létrehozására, tervként felvázolásra került 

a Dunai Szabadalmi Intézet (Danube Patent Institute, DPI) megalapítása. Később Románia is 

kifejezte szándékát, hogy csatlakozna a regionális kezdeményezéshez. Megindultak az előzetes 

egyeztetések és felmérések és 2010-ben elkészült a Dunai Szabadalmi Intézetről szóló 

megvalósíthatósági tanulmány osztrák és magyar kezdeményezésre.37 2011-ben Románia is 

csatlakozott a DPI tárgyalásokhoz a megvalósíthatósági tanulmány hatására és 2012-től már 

háromoldalú tárgyalások mentén, az osztrák és a román hivatal közreműködésével kezdték meg 

az előkészületeket.38 A kezdeményezés az Európai Unió részéről is támogatásra nyert, ugyanis 

jól illeszkedett az EU regionális „Duna Stratégiája” -ba, mely egy olyan makro-regionális 

fejlesztési koncepció, amely a közép-európai térség gazdasági jellegű együttműködéseit 

támogatja. Célja, hogy 11 különféle szakterületen összehangolja a fejlesztéspolitikákat a régió 

összeköttetéseinek javításának, a környezetvédelem elősegítésének, a jólét növelésének és a 

régió megerősítésének érdekében.39 Magyarországon a Dunai Szabadalmi Intézet alapjait a 

Jedlik-terv tette le, mely a szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti szakpolitikai – 

stratégia és lefektette a DPI működésének megkezdéséhez szükséges belső és nemzetközi jogi 

aktusokat. Továbbá előirányozta a DPI működésének 2015. évi megkezdését, meghatározva a 

DPI ügyterhének és költségvetésének alakulását is ebben a dokumentumban. A gondos tervezés 

ellenére a regionális szervezet megvalósulása mégis elmaradt. A kezdeményezés elbukására 

2013 -ban került sor, mikor is az osztrákok elkötelezettsége megváltozott. Ausztria visszalépett, 

                                                           
37 Farkas Szabolcs - A Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozatala és célkitűzései - MIE konferencia - 2015. november 25-26. 
38 https://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/csatolmanyok/jedliktervportalra.pdf 
39 http://dunaregiostrategia.kormany.hu/ 
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ugyanis az osztrák szabadalmi hivatal más lehetőségeket kapott, így diplomáciai és pénzügyi 

döntés volt a kezdeményezésből való kihátrálás. Az osztrák pálfordulást követően, tekintettel 

arra, hogy addigra már a román politikai támogatottság is hiányzott a Dunai Szabadalmi Intézet 

megalakításához, Románia sem tartott ki a szabadalmi intézet létrehozása mellett. Annak 

ellenére, hogy nem valósult meg a DPI, mégis számos előnnyel járt a hosszas előkészítő fázis 

és a tervezés korai megkezdése a Visegrádi Szabadalmi Intézet megalapítása folyamán. A 

szakdiplomáciai tárgyalások a DPI előkészítése folyamán jelentős mennyiségű tapasztalatot 

jelentettek a Visegrádi Együttműködés keretei között létrehozandó intézethez. Az aprólékos 

diplomáciai előkészületekkel felkészítette a szakdiplomáciát és az SZTNH-t a rá váró kihívásra. 

40 

4.2 Előzetes tárgyalások – diplomáciai siker 

A Dunai Szabadalmi Intézet meghiúsulását követően a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala új 

lehetőségek után kezdett kutatni, hogy létrehozhassa a regionális intézetet. 2013. év végén a 

Visegrádi Együttműködés karolta fel a PCT hatóság létrehozásának tervét és megkezdték az 

előkészületeket. A PCT hatósághoz való kinevezéshez szigorú kritériumrendszernek kell 

megfelelnie az adott hatóságnak. Négy alapvető kritérium szükséges ahhoz, hogy az adott 

hivatal pályázhasson PCT hatósági státuszra, ezek: a megfelelő létszám a szakemberek 

vonatkozásában, az elvárt minőségirányítási rendszer biztosítása, a PCT minimum 

dokumentációnak való megfelelés, továbbá a nyelvi és szakterületi teljes lefedettség a 

szakemberek terén. A 2013-as előkészületeket követően 2014-ben felgyorsultak az események 

és hosszas egyeztetések folyamán véglegesítésre került a VSZI-ről szóló megállapodás 

szövege, továbbá elkészült a végrehajtási és pénzügyi szabályzat, valamint az üzleti terv. A fő 

egyeztetési nehézségek a pénzügyi kérdésekben merültek fel, a haszon elosztásának 

tekintetében, továbbá az elnökségi rotáció kérdésköreiben. Magyarország számára nagy 

diplomáciai siker volt, hogy a szervezet központjául Budapest került megjelölésre. 

Egyeztetések indultak meg a Szellemi Tulajdon Világszervezetével (WIPO) is annak 

érdekében, hogy a VSZI kijelölésre kerüljön PCT hatóságként. A WIPO-val való egyeztetések 

folyamán nem várt nehézségekbe ütköztek, ugyanis a PCT Working Group ülésein a 

követelmények szigorítását kezdeményezték, mely nagy mértékben lelassította volna a 

tervezett VSZI létrehozását. Ám komoly szakdiplomáciai erőfeszítések árán a Visegrádi 

Négyek közösen megakadályozták ezeknek a követelményeknek a szigorítását. Ennek 

                                                           
40 https://www.sztnh.gov.hu/hu/hirek/2012/hirek_201201241714_1.html 
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következtében 2015. február 26-án Pozsonyban a négy visegrádi ország aláírta a megállapodást, 

szabad utat nyitva a Visegrádi Szabadalmi Intézet megalapításához. A WIPO időközben új 

eljárásrendet dolgozott ki a PCT-hatóságok kijelölésére, ennek keretében két független 

szabadalmi kutatóhatóság megfigyelése alá helyezte az Intézetet. A WIPO felkérésére a fent 

említett Északi Szabadalmi Intézet (NPI) és a Japán Szabadalmi Intézet (JPO) kezdte meg a 

VSZI tagországok alkalmasságának vizsgálatát, majd hosszas és alapos megfigyelést követően 

pozitív visszajelzéseket adtak, melyek megalapozták a WIPO pozitív döntését. 

4.3 World Intellectual Property Organisation (WIPO) döntése  

Bár a WIPO-val folytatott előkészítő tárgyalások buktatókkal voltak tele, mégis a PCT 

WG/CTC ülésen 2015. május 28-án VSZI kijelölése egyhangú támogatásra lelt. Olyannyira 

nagy volt a lelkesedés a Visegrádi Együttműködés tekintetében, hogy elismerés gyanánt 

egyenesen „fantastic four”-nak nevezték a Visegrádi Négyeket. A WIPO PCT 55. közgyűlésén 

a Visegrádi Szabadalmi Intézetet nemzetközi PCT-hatósággá jelölték ki és a WIPO 2015. 

októberi ülésen a VSZI kinevezésre került, mint PCT kutató és elővizsgáló hatóság. A döntésre 

vonatkozó jelentésről készített dokumentumban a döntés indoklása mellett iránymutatások is 

szerepelnek az Intézet felállítására vonatkozóan. A WIPO iránymutatása nyomán, a Visegrádi 

Együttműködés tagállamainak nemzeti hivatalai a már felállított szakmai bizottságok mellett, 

amelyek az Intézet felállításán munkálkodtak, két további munkacsoportot is megalakítottak 

annak érdekében, hogy megfelelő minőségbiztosítási kritériumok mentén valósuljon meg az 

együttműködés. A jelentésben az ajánlások mellett szó esik a "VPI’s IT and Quality 

Management Working Group" (azaz a VSZI IT és Minőségbiztosítási Munkacsoport) 

létrehozásáról, mely a Visegrádi Szabadalmi Intézet minőségbiztosításának az alapszerve és 

felügyeli, hogy megfelelő színvonalú szakmai tevékenység valósuljon meg az Intézetben.41 A 

sok előkészítést követően a tagországok ratifikálták és letétbe helyezték a VSZI megállapodást, 

így 2015. december 14-én megalakulhatott a Visegrádi Szabadalmi Intézet. 

A VSZI logója az alábbi: 

42 

                                                           
41 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_47/pct_a_47_6_add.pdf 
42 http://vpi.int/index.php/en/  

http://vpi.int/index.php/en/
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4.4 A Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás (kihirdette 2015. évi   

LXIX tv.) 

A Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló nemzetközi egyezmény (Agreement On The Visegrad 

Patent Institute) megkötését követően az implementálás feladata hárult a négy tagországra, 

Csehországra, Szlovákiára, Lengyelországra és Magyarországra. Az országgyűlési 

felhatalmazást követően iktatták törvénybe a nemzetközi egyezményt. A VSZI létrejötte a 

Magyar Közlönyben 2015. június 5-én került kihirdetésre, a 2015. évi LXIX. törvényben 

szabályozva. Ezzel létrejött Magyarországon is az új kormányközi szervezet megalapításának 

jogi eszköze, mely lefektette a Visegrádi Szabadalmi Intézet alapjait és létrehozta annak 

budapesti székhelyét. A Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló létrehozó megállapodásról szóló 

törvény preambulumában, mely a törvény ünnepélyes bevezetője, megjelennek a VSZI fő céljai 

és elvei. fő célja, hogy előmozdítása az innovációnak és a kreativitásnak a terjedését, továbbá 

elősegítse a gazdasági növekedést és a versenyképességet a közép- és kelet-európai régióban. 

Ezek mellett az Intézet elköteleződött amellett, hogy a közép- és kelet- európai régiók feltalálóit 

és a hely iparokat a szabadalmi jog és gyakorlat területén kiszolgálják és ellátják azzal a 

minőségi szakértelemmel, mellyel a legkedvezőbb és leghatékonyabb lehetőséget kínálják a 

szabadalmi oltalom nemzetközi szinten történő megszerzéséhez.  

A törvény az Intézetet jogi személyiséggel rendelkező önálló szervként írja le, mely teljes 

jogképességgel rendelkezik. Így jogában áll szerződéseket kötni, ingó és ingatlant vagyont 

szerezni, mellyel szabadon rendelkezhet, továbbá bíróság előtt is eljárhat. Az Intézet igazgatási 

és pénzügyi önállósággal is rendelkezik, amely azt jelenti, hogy működésének keretei más 

szervezetektől teljesen függetlenek. A szoros együttműködések ellenére mind a Szellemi 

Tulajdon Világszervezetétől és az Európai Szabadalmi Hivataltól is mind szervezetileg, mind 

szakmailag függetlenséget élvez és saját hatáskörében végzi hatósági feladatait. A törvényben 

foglaltak szerint a működés várható megkezdése 2016. július 1-je, és ez valóban meg is valósult 

az előirányzottaknak megfelelően. A nemzetközi szervezet székhelyeként Budapest került 

kijelölésre, hosszas diplomáciai tárgyalások eredményeképpen, és a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatalának épületében került elhelyezésre, ahol szoros együttműködésben dolgoznak a 

szakmai vizsgálók. A Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás értelmében az 

Intézet a többi szerződő állam mindegyikében rendelkezik kirendeltséggel. A cseh kirendeltség 

a prágai Iparjogvédelmi Hivatalban került elhelyezésre, a lengyel kirendeltség a Lengyel 

Köztársaság Szabadalmi Hivatalának varsói központjában található, míg a VSZI szlovák 
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kirendeltsége a Szlovák Köztársaság Iparjogvédelmi Hivatalának épületében Besztercebányán 

található.  

A rendelkezésekben foglaltak szerint, a PCT értelmében vett nemzetközi kutatási szervként és 

nemzetközi elővizsgálati szervként járhat el a Visegrádi Szabadalmi Intézet, bármely szerződő 

állam átvevő hivatalához, illetve bármely részes állam nevében eljáró átvevő hivatalhoz 

benyújtott bejelentések vonatkozásában. Így lényegileg a négy részes állam természetes vagy 

jogi személyei nyújthatnak be bejelentést kutatási és vizsgálati céllal a PCT nemzetközi 

bejelentések keretei között.43 

4.5 A VSZI felépítése és működésének keretei, valamint főbb feladatai 

A Visegrádi Szabadalmi Intézet felépítése és működési keretei a megállapodásban vannak 

rögzítve és az Északi Szabadalmi Intézet (NPI) modelljét követik. Egy központi székhelye van, 

mely Budapesten található, ez irányító, igazgató és adminisztratív feladatokat végez. Továbbá 

a négy részes állam mindegyikében található kutató és vizsgáló egység. A VSZI irányító szerve 

az Igazgatótanács és a Szerződő Államok képviselőiből és azok helyetteseiből áll. Az 

Igazgatótanácsba mindegyik Szerződő Állam egy képviselőt és egy helyettes képviselőt 

jogosult delegálni. A Visegrádi Szabadalmi Intézet igazgatását az igazgató által vezetett 

titkárság végzi. Az Intézet igazgatóját az Igazgatótanács nevezi ki négy évre, de újraválasztható. 

Az Igazgatótanács első elnöke a 2016. december 31 -éig terjedő időszakra a Cseh 

Iparjogvédelmi Hivatal elnöke, Josef Kratochvíl, az Igazgatótanács elnökeinek további sora 

belső megállapodásokban került előre rögzítésre hosszas vitákat követően. Rotációs 

rendszerben, a részes államok iparjogvédelmi szerveinek vezetői kerülnek az Igazgatótanács 

élére. Ugyanakkor a Visegrádi Szabadalmi Intézetet nem az Igazgatótanács képviseli, hanem a 

VSZI igazgatója, aki jelenleg dr. Gárdonyi Márk. Az igazgató felett fegyelmi jogkört az 

Igazgatótanács gyakorol és az igazgató az Igazgatótanácsnak felel tevékenységéért. Az igazgató 

feladata az Intézet tevékenységének a megszervezése és egyúttal vezeti a titkárságot is. A 

titkárság felelősséggel tartozik az adminisztratív támogatásért, továbbá ellátja az 

Igazgatótanács titkársági feladatait is.  

 

 

                                                           
43 2015. évi LXIX. törvény a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Cseh_Iparjogv%C3%A9delmi_Hivatal&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Cseh_Iparjogv%C3%A9delmi_Hivatal&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Josef_Kratochv%C3%ADl&action=edit&redlink=1
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Az alább található ábrán látható az Intézet szervezeti felépítése: 

44 

A WIPO és a Visegrádi Szabadalmi Intézet között köttetett megállapodásnak megfelelően a 

Visegrádi Együttműködésben részes bármely állam átvevő hivatalához, illetve bármely részes 

állam nevében eljáró átvevő hivatalhoz benyújtott bejelentések vonatkozásában eljárhat az 

Intézet illetve annak kirendeltsége nemzetközi kutatási szervként és nemzetközi elővizsgálati 

szervként. A kutatási és vizsgálati tevékenységeket a VSZI nevében a nemzeti hivatalok végzik 

az Igazgatótanács által meghatározott feltételek és szabályok szerint, valamint a PCT 

minőségbiztosítási rendszer keretei között. Az Intézet önálló pénzügyi egységet is jelent, az 

Intézet kiadásainak fedezetéül saját forrásai szolgálnak, melyek a különféle díjakból és egyéb 

bevételekből származnak. Amennyiben a szükség úgy diktálja, ebben az esetben a részes 

államok különleges, az Igazgatótanács által meghatározott mértékű hozzájárulást fizethetnek az 

Intézet pénzügyi büdzséjébe. Ha a saját bevételekből tartalék képződne, úgy van lehetőség ezen 

tartalékok felhalmozására, felhasználására vagy újrafelosztására. A gyakorlatban a Visegrádi 

Szabadalmi Intézet bevételeinek nagy részét az általa nyújtott szolgáltatások díjai jelentik. Ezek 

közül is kiemelkedő mértékű a PCT nemzetközi kutatási díj, mely bejelentésenként 585 800 

forint hivatali díjat jelent. Az Intézet által nyújtott szolgáltatások és kapcsolódó termékek, a 

                                                           
44 Farkas Szabolcs - A Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozatala és célkitűzései - MIE konferencia - 2015. 
november 25-26. 



26 
 

PCT nemzetközi kutatáson kívül, a nemzetközi jellegű kutatás, a nemzetközi elővizsgálat és a 

kiegészítő nemzetközi kutatás. A nemzetközi kutatás a PCT nemzetközi bejelentés eljárásának 

lefolytatásának elengedhetetlen feltétele, míg az utóbbi három, a nemzetközi jellegű kutatás, a 

nemzetközi elővizsgálat és kiegészítő kutatás opcionális, választható szolgáltatás. Mind a négy 

szolgáltatást teljes körűen nyújtja az Intézet és önállóan, saját minőségében végzi el.45 

4.6 Miért válasszuk a VSZI-t? – előnyök és hátrányok, gyakorlati tapasztalatok 

A magyar bejelentők 2016. július 1-jétől két PCT kutató és vizsgáló hatóság között 

választhatnak a nemzetközi PCT eljárásban, nevezetesen az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) 

és a Visegrádi Szabadalmi Intézet közt. Ezt megelőzően az orosz hivatal és az EPO közti 

választási lehetőség volt felkínálva a magyar illetőségű bejelentőknek. Az előzetes erőjelzések 

szerint a Visegrádi Szabadalmi Intézet mellett a két másik lehetőség is megmaradt volna 

kutatási szervként. Ám később szakdiplomáciai okok miatt úgy alakult, hogy az orosz hivatal 

kiesett a lehetőségek közül, melynek következtében a két említett lehetőség maradt. Ez olyan 

szempontból csalódást okozott a magyar bejelentők számára, hogy korábbiakban az orosz 

hivatal kutatási díja jelentősen alacsonyabb volt, mint az EPO kutatási díja. Ehhez képest - az 

előzetes várakozásokkal ellentétben a VSZI kutatási díja megegyezik az EPO magasabb 

kutatási díjával. Így a szűkösebb anyagi forrással rendelkező bejelentők (főleg magánemberek, 

valamint a közép- és kisvállalkozók) számára nehézségeket jelenthet a magas nemzetközi 

kutatási díj. A VSZI esetében - bizonyos feltételek teljesülése esetén - van lehetőség 

díjvisszaigénylésre, így ez a hátrány némileg kompenzálható a visszatérítés által. Tekintve, 

hogy azonos határidő áll rendelkezésre mind az EPO mind a VSZI esetében a kutatásra, 

továbbá, hogy azonos díjért folytatja le mindkét hatóság a kutatást, felmerül a jogos kérdés, 

hogy melyik kutatási szervet válassza a bejelentő a nemzetközi kutatás lefolytatására. Az 

alábbiakban megvizsgáljuk az a Visegrádi Szabadalmi Intézet kutatóhatóságként való 

kiválasztásának előnyeit és a hátrányait. A VSZI legfőbb előnye abban rejlik, hogy közelebb 

hozza a bejelentőkhöz az eljárást menetét. Nagy előnye, hogy a részt vevő tagországok 

bejelentői saját nyelvükön kezdhetik meg az eljárást (az EPO előtt angolul, németül vagy 

franciául, az orosz hivatal előtt angolul vagy oroszul lehetett ez eljárást megindítani). Majd az 

eljárás folyamán saját nyelvükön kaphatnak segítséget az újdonságkutatás és elővizsgálati 

jelentés értelmezése során is. Helyileg is könnyebben megközelíthetőek a közép – és kelet – 

európai országok számára az adott országok kirendeltségei, mint az Európai Szabadalmi 

                                                           
45 http://vpi.int/index.php/hu/termekek-es-szolgaltatasok 
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Hivatal müncheni központja, így lehetőség nyílik a személyes kapcsolattartásra a vizsgálókkal. 

Fontos előny továbbá, hogy tekintettel az EPO nagy mennyiségű munkaterhére, a kutatás ideje 

elhúzódhat, ezzel szemben a VSZI esetén a helyi bejelentők által benyújtott kérelmek prioritást 

élveznek, így a kutatási és vizsgálati feladatok rövidebb idő alatt készülhetnek el, mint a 

túlterhelt EPO esetén. Az időfaktor más szempontból is fontos lehet, ugyanis a VSZI esetén a 

bejelentés angol nyelvre történő fordításának elkészítésére több idő áll rendelkezésre. A VSZI-

hez a bejelentők a négy ország hivatalos nyelvének valamelyikén is benyújthatják a bejelentést 

az angol nyelv mellett, így a kutatáshoz nincs szükség az angol nyelvű fordítás benyújtására a 

kutatási példány benyújtásának határidején belül. Mindezek mellett a VSZI nagy előnye, hogy 

a közép-európai régió feltalálói számára - a visszatérítési lehetőségek által - költséghatékony 

lehetőséget biztosít a PCT rendszer eléréséhez, és a kutatási és elővizsgálati eredmények gyors 

kihasználásához. Amennyiben írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatás készült az 

elsőbbségi bejelentésről az SZTNH-nál, és az elsőbbségi bejelentés lényegileg megegyezik a 

benyújtott nemzetközi bejelentéssel, úgy a nemzetközi kutatási jelentés elkészültét követően 

van rá lehetőség, hogy a nemzetközi kutatási díj 40%-át visszaigényelje a bejelentő. Az 

informatikai lehetőségek is a VSZI előnyeit mutatják, ugyanis az ePCT-rendszer elektronikus 

felületén keresztül lehetőségünk nyílik elektronikusan figyelemmel kísérni a kutatás státuszát, 

továbbá közvetlenül kommunikálhatunk elektronikusan a kutatóhatósággal. Mindezeknek az 

előnyöknek következtében a Visegrádi Szabadalmi Intézethez fűzött remény, hogy a régióban 

a szabadalmaztatási kedv jelentősen megnövekedik. Természetesen nem csak előnyei, hanem 

hátrányai is vannak a Visegrádi Szabadalmi Intézet választásának. Mint minden induló 

kezdeményezés esetén, ebben az esetben is felmerül, hogy a gyakorlatban még kevésbé 

kiforrottak az eljárás szakmai és adminisztratív aspektusai. Ugyanebből a tényből fakad, hogy 

mivel az EPO mögött évtizedes gyakorlat áll a nemzetközi kutatások tekintetében, így sokkal 

inkább kiszámíthatóbb régebbi kutatási hatóságként, mint az újabb kutatási hatóságok esetén. 

Az EPO gyakorlatát a szakember (szabadalmi ügyvivők) megismerték, így sokszor előre 

valószínűsíthetőek kutatási eredmények. Bár a Visegrádi Szabadalmi Intézet esetén is lehet 

vizsgálni a tagországok gyakorlatát, mégis kevésbé kiszámíthatóbb az eredmény. Hátrány 

továbbá, hogy abban az esetben amennyiben európai regionális szakasz indítására is sor kerül 

a nemzetközi szakaszt követőn, úgy külön európai kutatási jelentést is megkövetel az EPO 

(meglehetősen magas díjazásért), míg ha az EPO előtt kerül sor a nemzetközi kutatásra, úgy az 

európai regionális szakaszban nem szükséges ilyen kiegészítő kutatást kérni. Ugyanakkor, ha a 

VSZI által készített nemzetközi kutatási jelentés rendelkezésre áll, úgy az európai regionális 

szakaszban a vizsgálati díjból kedvezményben részesülhet a bejelentő. Ezek mellett az elméleti 
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előnyök és hátrányok mellett figyelembe kell vennünk a VSZI 2016 július óta megfigyelhető 

kezdeti gyakorlatát. A számos fent részletezett előny tekintetében meg kell állapítanunk, hogy 

bizonyos területeken még vannak elmaradások a gyakorlati megvalósulás tekintetében. A 

magyar nyelvi kapcsolattartás bár szóban működőképes, írásban és elektronikus formában nem 

igazán működik, mert a formanyomtatványok, amelyeken keresztül az Intézet kommunikál 

angol nyelvűek, továbbá az ePCT elektronikus felülete is angol nyelvű. Tekintettel arra, hogy 

a kommunikáció nagy része az Intézettel írásban és elektronikusan zajlik, így ezáltal a nyelvi 

előny - egyelőre - csak kis mértékben érvényesül. Ugyanez igaz a kutatási jelentések 

gyorsaságára is, ugyanis az első kutatási jelentések esetén tapasztalataink szerint az időfaktor 

kívánni valókat hagyott maga után, mert az ügyintézés még különféle kezdeti adminisztratív 

nehézségekbe ütközött. Reményeink szerint a jövőben ezek a problémák megoldódnak. A 

bejelentő által elkészítendő angol fordítás benyújtásának határideje bár növekedett, mégis csak 

minimálisan hosszabbodik meg a határidő, a közzétételhez ugyanis szükség van az angol nyelvű 

fordításra, így csak pár hónapnyi haladékot kapnak a bejelentők. További nehézségként 

jelentkezik a gyakorlatban, hogy annak ellenére, hogy SZTNH és VSZI közt szoros 

együttműködés valósul meg - olyannyira, hogy egy épületben, azonos szakember gárdával 

dolgoznak - mégis a Nemzetközi Iroda (WIPO, Genf) küldi meg a VSZI számára a kutatási 

példányt, amelyet az SZTNH küldött meg a Nemzetközi Irodának, mely bonyolítja és 

hosszabbítja az ügymenetet. Nagy pozitívum azonban, hogy a díjvisszaigénylés tapasztalatunk 

szerint a gyakorlatban is gyorsan és megfelelően működik, valamint, hogy az ePCT rendszeren 

keresztül átláthatóak és jól követhetőek a folyamatok. Az angol nyelvű felület a szakmai 

képviselők számára nem probléma, hiszen eddig is ezen felületen keresztül intézték a PCT 

bejelentéseket. Mindezeket egybevetve, a kezdeti nehézségek ellenére, nagy potenciálok 

rejlenek a Visegrádi Szabadalmi Intézetben és reményeink szerint a közeljövőben az indulás 

körüli problémák is leküzdésre kerülnek. 

4.7 Minőségbiztosítás a VSZI-nél  

A PCT nemzetközi egyezmény keretein belül a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) 

rendkívül szigorúan nevezi ki a PCT kutatóhatóságokat és működésüket is komoly ellenőrzés 

alatt tartja, jelentős minőségbiztosítási kritériumrendszer keretei közt. A világszerte egységes, 

összehasonlítható minőségű PCT kutatási eredmények igénye miatt indokolt a szigorú 

minőségbiztosítás. Az Északi Szabadalmi Intézethez (NPI) hasonló a Visegrádi Szabadalmi 

Intézet rendszere és ugyanazon minőségbiztosítási alapelvek alapján került kinevezésre kutatási 

és elővizsgálati szervként. Ám a kinevezést követően továbbra is figyelemmel kíséri a WIPO a 
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minőségi követelmények teljesülését. A kutatási munkát a PCT Végrehajtási Szabályzata és az 

Ügyintézési Utasítások szerint, valamint a WIPO-val kötött megállapodás előírásának 

figyelembe vételével szükséges elvégezni a megfelelő minőségű szolgáltatás nyújtásának 

érdekében. A nemzetközi kutatás esetén az újdonságkutatás minősége kulcskérdés, úgy ahogy 

a megfelelő adatbázisokhoz és kutatási eszközökhöz való teljeskörű hozzáférés is. Ugyanazon 

adatbázisok és eszközök állnak rendelkezésre a Visegrádi Szabadalmi Intézetnek, mint az EPO-

nak és a WIPO-nak magának is. A PCT minőségbiztosítás és az ellenőrzések mind-mind arra 

szolgálnak, hogy megfelelő színvonalú szolgáltatásokat kapjanak a bejelentők, valamint hogy 

azonos színvonalat nyújthassanak a különféle kutatóhatóságok, bármelyikhez is fordul a 

bejelentő. Többek között ebből kifolyólag is kiemelt jelentőségű az együttműködés a többi 

kutatóhatósággal. A Visegrádi Szabadalmi Intézet szoros kooperációban van az EPO-val, az 

Északi Szabadalmi Intézettel (NPI) és az amerikai szabadalmi hivatallal (USPTO) is. A 

legszorosabb együttműködés a VSZI és az EPO közt valósul meg. A VSZI az EPO kutatási 

eszközeit is használja, konzultál az EPO szakmai vizsgálóival, valamint alkalmazza az EPO 

Protocol-t, mely a minőségi kutatási eljáráshoz szükséges segítséget nyújtja a kutató hatóságok 

számára. Az EPO Protocol részeként a Visegrádi Szabadalmi Intézet munkatársai az NPI-vel 

együttműködésben tanfolyamokon vesznek részt, megismerik az EPO által fejlesztett új IT 

eszközöket, részt vesznek az iránymutatások kidolgozásában közösen az EPO-val és az NPI-

vel, valamint a VSZI aláveti magát a minőségbiztosítási ellenőrzéseknek. Ez a folyamatos és 

szoros együttműködés az EPO-val, az NPI-vel és a Nemzetközi Irodával garantálja, hogy a 

Visegrádi Szabadalmi Intézet a legjobb minőségű szolgáltatást nyújthassa minden bejelentő 

számára.46 

5. A VISEGRÁDI SZABADALMI INTÉZET JÖVŐJE 

  

5.1 A Patent Prosecution Highway (PPH) eddigi sikerei és jövőben tervek 

A Patent Prosecution Highway, azaz PPH kezdetben sok kétoldalú megállapodáson alapuló 

együttműködés volt, melyeket a nemzeti és regionális iparjogvédelmi hivatalok kötöttek 

egymást közt annak érdekében, hogy az érdemi vizsgálatot felgyorsítsák. A PPH 

együttműködés rendszerén keresztül kérelemre a szabadalmas élhet a gyorsítás-kérés szabadon 

választható lehetőségével a PCT nemzetközi bejelentések nemzeti vagy regionális szakaszában. 

                                                           
46 Feasibility study on the establishment of a Joint Nordic PCT Authority. 2004. 
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Amennyiben egy adott találmányra a PPH projektben részt vevő valamely szellemitulajdon-

védelmi hivatal az érdemi vizsgálatot elvégezte és a bejelentés minimum egy igénypontját 

szabadalmaztatónak találta, úgy a bejelentő kérheti, hogy a PPH projektben részt vevő másik 

állam szabadalmi hivatala vegye figyelembe a már legalább részben sikeres lefolytatott 

vizsgálat eredményét és ezzel gyorsítsa meg a másik országban is a vizsgálat folyamatát. Ilyen 

jellegű kérelem opcionálisan benyújtható a bejelentő döntése szerint és nem jár hivatali díj 

megfizetésével. A bilaterális egyezmény ellenére a szabadalmi hivatalt, melyhez benyújtották 

a PPH kérelmet, nem kötelezi a társhivatal által hozott döntés, saját nemzeti joga szerint hozhat 

döntést a találmány szabadalmaztathatóságára vonatkozóan. Mint láthatjuk az ilyen jellegű 

megállapodások igen kényes kérdéseket feszegetnek a két hivatal közti szakmai bizalom 

tekintetében, valamint az adott kutatóhatóságok autonómiájának tekintetében is. Így egy 

kétoldalú PPH megállapodást megelőzően a két érintett hivatal közt hosszas szakdiplomáciai 

tárgyalások zajlanak, továbbá kölcsönös ellenőrzéseket folytatnak le annak érdekében, hogy 

megbizonyosodjanak arról, hogy egymás döntéseit elfogadhatják további mélyreható 

vizsgálódás nélkül is. A magyar Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2009-től kezdett el 

bilaterális szinten bekapcsolódni a PPH rendszerbe és több jelentős sikert is elért az évek 

folyamán. Kétoldalú PPH szerződést kötött többek közt Japánnal, Finnországgal, Ausztriával, 

az Egyesült Államokkal, Koreával, Portugáliával és Kínával.47 A Global Patent Prosecution 

Highway, azaz GPPH projekt kezdeményezése 2014. január 6-ával indult meg. A PPH-val 

szemben a GPPH nem bilaterális keretek közt, hanem multilaterális keretek közt megvalósuló 

nemzetközi együttműködési forma. Alapvetése, hogy a bejelentő bármely - vagy akár egyszerre 

az összes – részes állam esetén kérvényezheti a gyorsított eljárást, mely során, ha a projektben 

résztvevő bármely szabadalmi hivatal pozitív eredményeket tárt fel akár csak egy igénypont 

tekintetében is, úgy a többi részes szabadalmi hivatal – amelyekhez a kérvény benyújtásra került 

– figyelembe veszik a döntésben foglaltakat. Jelenleg a GPPH programjában 21 hatóság vesz 

részt, amely jelentős kooperációt kíván meg, ugyanakkor nagy előnyökkel is jár. A GPPH 

nemzetközi együttműködés része a közvetlen információcsere a 21 hivatal közt, valamint az 

egységes minőségi elvárások rendszerének kiépítése mellett a már meglévő PPH rendszerek 

fejlesztése és javítása. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is részt vesz a GPPH 

kezdeményezésében, mely egyrészről nagy kihívások elé állítja a hatóságunkat, másrészt 

ugyanakkor több szempontból is egyszerűsíti annak működését. Azon társhivatalok 

tekintetében, melyekkel eddig Magyarországnak kétoldalú PPH megállapodása volt érvényben, 

                                                           
47 https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/szabadalom/patent-prosecution-highway 
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a GPPH létrejöttét követően már multilaterális keretek között folyhatott a további 

együttműködés.48 A fenti PPH együttműködéseken felül említést kell tennünk a legújabb PPH 

projektről, mely a PCT Patent Prosecution Highway, azaz PCT-PPH. Ez az együttműködési 

forma egy még hatékonyabb rendszerhez vezet, mely esetén még gyorsabb vizsgálati eljárás 

keretében szerezhetünk oltalmat a bejelentésünk tárgyára. A PCT-PPH esetén nem a nemzeti 

vagy regionális szakaszok során elkészült kutatási jelentést veszik figyelembe a gyorsított 

eljárásra vonatkozó kérelem esetén, hanem a nemzetközi kutatási jelentés kerül felhasználásra, 

amennyiben minimum egy igénypont esetén szabadalmaztathatóságot állapított meg a 

nemzetközi kutató hatóság. Sem a magyarországi Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, sem a 

Visegrádi Szabadalmi Intézet jelenleg még nem tagja a PCT-PPH nemzetközi 

együttműködésnek.49 Az alábbi ábrán láthatjuk az általános PPH eljárás lefolytatásának menetét 

és a PCT- PPH eljárás lefolytatásának menetét. Látható, hogy míg a PPH és GPPH (az ábrán 

ezek együttesen Conventional PPH-ként vannak jelölve) az érdemi vizsgálati szakaszban való 

együttműködésre vonatkoznak, addig a PCT-PPH már a kutatási jelentés időszakában történő 

együttműködésre vonatkozik. 

50 

A Visegrádi Szabadalmi Intézet számára nagy előrelépés lenne, ha regionális szervezet 

szintjén is becsatlakozhatna a fent említett gyorsított eljárásra vonatkozó PCT-PPH 

rendszerbe, ez amellett, hogy meggyorsítaná a bejelentők számára a nemzetközi és regionális 

védelem megszerzését, jelentős mennyiségű ügyteher alól szabadítaná fel az Intézetet és nagy 

elismerést is jelentene a VSZI kutatói és vizsgálói munkájának minőségére vonatkozóan. 

 

 

                                                           
48 http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/globalpph.htm 
49 http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html 
50 https://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/pph_pct/pct_e.htm 



32 
 

5.2 Lehetőségek a további terjeszkedésre 

Jelenleg csak a négy visegrádi ország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország 

a tagja a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló nemzetközi megállapodásnak, így ennek 

következtében csak ennek a négy részes államnak az állampolgárai, illetve honos jogi személyei 

kérvényezhetik, hogy a PCT kutatási eljárást a VSZI folytassa le. Az Intézet működésének 

területi korlátaiból kifolyólag a bejelentések mennyisége is korlátozottabb. Amennyiben 

további részes államok kerülnének bevonásra az Intézet égisze alá, úgy az ottani állampolgárok, 

illetve honos szervezetek is igénybe vehetnék a Visegrádi Szabadalmi Intézet szolgáltatásait. 

Így már a nemzetközi megállapodás megszövegezésébe is belekerült, hogy egy nyitott 

nemzetközi szerződésről van szó, melyhez – meghívás útján – bármely állam a kontinensről 

csatlakozhat: „17. cikk (1) Ehhez a Megállapodáshoz az Igazgatótanács meghívása alapján 

bármelyik európai állam csatlakozhat.51” A szerződés bővítésével tehát amellett, hogy az új 

részes állam iparjogvédelmi hivatala kivenné a részét a munkából és a ezzel csökkentené a 

munkaterhet, még új piacot is jelentene a saját bejelentői által. A bővítés tervei elsősorban a 

közép-kelet-európai, illetve szomszédos országokra vonatkozóan merült fel. Ahogy Ausztria és 

Románia esetében is, kikkel – mint előzőekben kifejtésre került – a Dunai Szabadalmi Intézet 

megalapítása is terveben volt. Az egyezmény és egyben az Intézet további tagországokkal való 

bővítése, bár az egyezmény szövege engedélyezi azt, mégis több szempontból is körülményes 

eljárás keretében valósulhat csak meg. Egyrészt sok részletkérdését a megállapodásnak újra 

kéne tárgyalni egy új részes állam felvétele esetén. Másrészt a tagországok iparjogvédelmi 

hivatalai közt is szükséges, hogy kialakuljon a megfelelő szakmai bizalom, hiszen az új részes 

állam hivatalának vizsgálói kerülnének integrálásra a Visegrádi Szabadalmi Intézet 

szakembergárdájába. A WIPO és az EPO minőségellenőrzési kritériumainak is meg kellene 

felelnie az új csatlakozó államnak, és annak érdekében, hogy ez feltárásra kerüljön hosszas 

vizsgálódásoknak is alá kellene vetnie magát. A nehézségek ellenére az egyezmény bővítése 

kifejezett előnyökkel járna a Visegrádi Szabadalmi Intézet számára. Növelhetné ügyfeleinek 

számát és könnyebben felvehetné a versenyt az Európai Szabadalmi Hivatallal (EPO) is. 

Mindenesetre információink szerint a következő öt évben a Visegrádi Szabadalmi Intézet nem 

tervez további bővítéseket eszközölni, mert működésének első öt évében az indítási nehézségek 

leküzdésé és az EPO-val, valamint az NPI-vel való együttműködés kerül fókuszba. 

Mindazonáltal 2016. novemberében Litvánia jelezte, hogy szeretné, ha állampolgárai és 

vállalkozásai igénybe vehetnék a VSZI szolgáltatásait. Ez ugyan nem jelenti, hogy a litván 

                                                           
51 2015. évi LXIX. törvény a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről 
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iparjogvédelmi hatóság a VSZI szerződő állama lenne, csupán a litván bejelentőknek egy 

lehetséges alternatíva lenne a PCT kutató hatóság kiválasztására (ahogy a magyar bejelentők 

választhattak korábban az EPO és ez orosz hivatal közül). A litván megkeresés mindenképpen 

a VSZI eddigi tevékenységének fontos szakmai elismerése, nagy valószínűséggel a litván kérést 

a VSZI Igazgatótanácsa teljesíti és várakozásaink szerint 2017 januárjától a litván bejelentők is 

választhatják majd a VSZI-t PCT kutató hatóságként. 

5.3  Összegzés 

Dolgozatom bevezető fejezetében kifejtettem a regionális együttműködés fontosságát és 

előnyeit általánosságban és különösen az iparjogvédelem területén, arról is szót ejtettem, hogy 

ez miért bír kiemelt fontosággal a Visegrádi Együttműködés esetén. Mindezeket a bevezetésben 

főleg az állam, a globális gazdásági jólét, a vizsgált terület szempontjából tekintettem át. Ám 

az ilyen együttműködések, melyek folyamán gyakorlati, kézzelfogható eredmények is 

születnek, az egyének szempontjából is megvizsgálhatóak. Tekintettel arra, hogy mindennapi 

gyakorlati életünkre is hatással lehetnek a különféle regionális projektek, így nem 

feledkezhetünk meg az egyénről sem, aki élvezi annak előnyeit, illetve elszenvedi esetleges 

hátrányait. Tekintettel arra, hogy a Visegrádi Szabadalmi Intézet munkatársaival való 

kapcsolattartás és az Intézeten keresztüli ügyintézés mindennapi munkám része, így 

dolgozatom befejező egységében a saját szempontjaimat és megfigyeléseimet alapul véve 

összegeztem tapasztalataimat, valamint a VSZI hatását a mindennapi munkavégzésemre, 

többek közt azért is, hogy ezzel közelebb hozzam magát a szervezetet. Mikor kollegáimmal 

elkezdtünk foglalkozni a Visegrádi Szabadalmi Intézettel, elsősorban a rendszer használójaként 

és az ügyfeleink érdekeit szem előtt tartva vizsgáltuk a benne rejlő lehetőségeket és nagy 

várakozásokkal néztünk az új, ügyfélközelebbi regionális kezdeményezés megvalósulása elé. 

Mind a tárgyalásokat, mind a kutatóhatóság felállítását a kezdetektől figyelemmel kísértük. Itt 

fontosnak tartom megjegyezni, hogy az előkészületek és a megalapítás is transzparens és 

átlátható folyamatok keretei közt zajlottak, könnyedén tudtunk informálódni a WIPO 

weboldalán és az SZTNH weboldalán is az újabb és újabb mérföldkövekről, konferenciákon 

rendszeresen tájékoztatásokat kaptunk, volt hozzáférhető szóróanyag és összességében minden 

új hírről értesültünk. Mindezeknek köszönhetően lehetőségünk nyílt megismerni a Visegrádi 

Szabadalmi Intézetet még a működését megelőzően és ez a jólinformáltság nagy segítséget 

nyújtott számunkra ahhoz, hogy felkészüljünk a 2016. július elsejét követő változásokra a 

rendszerben, valamint, hogy ügyfeleink számára is teljesebb körű lehetőségeket tudjunk 
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felvázolni. Miután 2016. július elsején a Visegrádi Szabadalmi Intézet megkezdte működését, 

azt követően is széleskörű tájékoztatást nyújtottak a hivatal munkatársai annak érdekében, hogy 

széles körben megismertessék az Intézetet a potenciális ügyfeleivel. Több konferencián is 

bemutatásra került a kutatóhatóság, számos tájékoztató anyaghoz is hozzájutottunk és telefonos 

vagy elektronikus kapcsolatfelvétel esetén is minden szükséges információt készségesen 

megadtak számunkra a kapcsolattartók. Ezek miatt az egyértelmű pozitívumok miatt nagy 

reményekkel tekintettünk a Visegrádi Szabadalmi Intézet indulása elé, bízva abban, hogy 

megkönnyíti mindennapi munkánkat. Ezek a remények sok szempontból meg is valósultak, 

hisz az elektronikus rendszer, a könnyű szerrel elérhető szakemberi gárda, a kutatási jelentések 

gyors elkészülése határozottan előnyt jelentenek, melyek megkönnyítik munkánkat. Ügyfeleink 

szempontjából természetesen a kutatási díj visszatérítése jelent meg hatalmas pozitívumként. 

Habár a díj-visszaigényléshez kapcsolódóan negatívumot is meg kell említenünk, hisz nem a 

legjobb megoldás, hogy a nemzetközi bejelentés benyújtásának időpontjában a teljes 

nemzetközi kutatási díjat rendezni szükséges a VSZI felé, majd a visszatérítendő összeg később 

kerül visszautalásra, mikor elkészült már a kutatási jelentés. Ez az eljárásmód amellett, hogy 

könyvelési nehézségekbe ütközik nagyobb cégek esetén, továbbá, hogy a felesleges tranzakciós 

pénzmozgással - és ennek költségével - jár, az ügyfeleink számára is szükségtelen 

kellemetlenséget okoz. Ugyanakkor a 40%-os díj-visszaigénylés viszonylatában ezen 

kellemetlenségek vállalhatónak tűnnek. Más egyéb területeken is meg kell állapítanunk, hogy 

mint minden új szervezet, úgy a Visegrádi Szabadalmi Intézet is kezdeti nehézségekkel küzdött, 

főleg kommunikációs és adminisztratív szempontból. A részes országok nyelvén való 

kommunikáció nem a legmegfelelőképen valósul meg tekintettel arra, hogy az elektronikus 

felület és a formanyomtatványok is - jelenleg - angol nyelven elérhetőek csupán, ez csalódás 

számunkra és ügyfeleink számára is, hiszen ezzel épp az ügyfélközeli szemléletrendszere 

érvényesül kevésbé a Visegrádi Szabadalmi Intézetnek. Több olyan adminisztratív jellegű 

nehezítést is felfedeztünk a rendszerben, melyek feleslegesen időt és pénzt emésztenek fel. 

Például az adott részes állam iparjogvédelmi hivatalából a Nemzetközi Irodának továbbítani a 

bejelentés kutatási példányát majd ugyanazt a példányt visszaküldeni az adott átvevő hivatal 

épületében található VSZI kirendeltségnek nem tűnik a leghatékonyabb megoldásnak sem idő- 

sem pénzgazdálkodás szempontjából, bár érthető a WIPO eljárásrendjéhez történő 

szükségszerű ragaszkodás igénye. A felmerült hasonló apróságok mind arra mutatnak, hogy a 

szervezet gondos előkészítése során, határozottan a minőségi szakmai munkavégzésre fektették 

a hangsúlyt, és így több adminisztratív részletkérdés kidolgozatlanul maradt. Határozottan ki 

kell emelnünk, hogy természetesen ez a forgatókönyv pozitívabb jövőt sejtet, mint a fordítottja. 
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Véleményem szerint bízhatunk benne, hogy a szervezet leküzdi kezdeti adminisztratív 

nehézségeit és a jövőben, a magas minőségű kutatási és elővizsgálati munka mellett, 

gördülékenyebb adminisztrációs ügyintézés is várható. Épp emiatt biztatnék minden bejelentőt 

arra, hogy ne riasszák el az apró bosszúságok, és bátran bizzák rá a PCT bejelentésük 

nemzetközi kutatásának elvégzését a Visegrádi Szabadalmi Intézet tapasztalt 

szakembergárdájára. 
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