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A külföldi szabadalmi oltalom megszerzése, és ezáltal a biztonságos világpiacra lépés még soha
nem volt olyan fontos, olyan magától értetődő és elvárt, mint ma. A mindennapjaink részévé vált,
hogy a termékek, áruk és szolgáltatások, illetve a mögöttük rejlő innovatív tartalmak szabadon
lépnek át országhatárokat, és jutnak el nem csak Európa minden szegletébe, de a világ távolabbi
részeire is.

Regionális K+F erőfeszítéseink alapozzák meg az új utakat, amiket bejárva a vállalkozásaink
innovatív termékeket fejlesztenek, sokktűrőbbé téve és a világ élvonalába emelve régiónk
gazdaságát. A gazdaságunk számára fontos új műszaki értékeket pedig alapvetően fontos védeni a
rendelkezésre álló szabadalmi rendszereken keresztül.
A kezdeti lépéseket és a nemzetközi szabadalmi bejelentések megtételét hivatott segíteni és
elősegíteni a Visegrádi Szabadalmi Intézet, amely 2016. július 1-jén kezdte meg működését.
Az 5 éves Visegrádi Szabadalmi Intézet az idén szintén jubiláló, 30 éves Visegrádi Együttműködés
által régiónk számára adott szakmai lehetőségek okos kihasználásának kiváló példája. A keletközép európai PCT hatóság megalapítása egyértelmű példája annak, hogyan tudják országaink
egymást erősíteni. A Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozása által a V4-ek iparjogvédelemért
felelős hatóságai együtt érték el, hogy bejelentőik jobb kiszolgálása érdekében belépést kapjanak a
szabadalmi hivatalok legelitebb klubjába, a PCT-hatóságok közé.
Régiónk közös történelmi és kulturális értékei alapozzák meg a köteléket a Visegrádi Szabadalmi
Intézet négy nemzeti hivatala között. Az erős szakmai minőség bizonyítéka, hogy egy olyan
komplex szakterület, mint a szabadalmak nemzetközi kutatása és elővizsgálata kapcsán négy
különböző iparjogvédelmi hatóság munkatársai könnyen szót értenek, és egységesen tudnak
megjelenni mint Visegrádi Szabadalmi Intézet garantálva a világszínvonalú szolgáltatást ügyfeleink
számára.
Megtiszteltetés, hogy úgy szolgáljuk régiónk összetartozását, egymás jobb megértését az
iparjogvédelmi, ezen belül is a szabadalmi területen keresztül, hogy egyúttal lehetővé tesszük
régiónk szabadalmi bejelentői számára, hogy ugyanolyan eséllyel induljanak a világ meghódítására,
mint Európa szerencsésebb nemzeteinek tagjai.
A Visegrádi Szabadalmi Intézet működésének ötödik évét ünnepelve olyan szakmai rendezvényt
tervezünk, amely az ünneplésen túl értékes szakmai tartalommal gazdagítja és inspirálja jelenlegi
és reménybeli ügyfeleinket, a rendszer használóit, vagyis a bejelentőket és az őket segítő hivatásos
képviselőket, valamint az innovációs ökoszisztéma valamennyi fontos szereplőjét.
Tartson velünk 2021. július 7-én és gazdagodjon értékes és naprakész információkkal a külföldi
szabadalmaztatás témájában!

H–1081 Budapest, Hungary, II. János Pál pápa tér 7. | Telephone: +36 1 613 5157 | director@vpi.int | www.vpi.int

