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Az OFF-ben már szabadalmazhatónak ítélt igénypontok
másolata3

3.

Az OFF valamennyi hivatali intézkedésének a másolata4

4.

Az OFF elbírálója által idézett dokumentumok másolata5

Elérhetőségek

Mit mutatnak a számok?

Hivatalos angol nyelvű honlap:
www.jpo.go.jp/ppph-portal/

Az eddigi tapasztalatok pozitívak. Többek közt az alábbiak
láthatóak:
A PPH kérelmek alapján befejezett engedélyezési eljárások
esetében a megadott szabadalmak aránya mintegy kétszerese
a normál úton zajlott eljárásoknál tapasztalhatónak.
A PPH kérelem benyújtása esetén a teljes engedélyezési eljárás időtartama akár feleződhet.
PPH kérelem esetén, a kérelem benyújtásától az első hivatali
intézkedésig eltelt idő lényegesen lerövidül (pl. Japánban 32
hónapról 6 hónapra, az Egyesült Államokban 25 hónapról 2-5
hónapra.
A hivatali felhívások száma felére csökken.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának
weboldalán elérhető ismertető:
www.sztnh.gov.hu/szabadalom/pph/index.html
E-mail:
szabolcs.farkas@hipo.gov.hu
jozsef.kurtos@hipo.gov.hu
ugyfelszolgalat@hipo.gov.hu
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Ha az OFF-nél van elektronikus akta-betekintési
lehetőség (pl. a Japán Szabadalmi Hivatal AIPN
szolgáltatása), az SZTNH nem igényli a szabadalmazhatónak ítélt igénypontok másolatának a benyújtását
Ha az OFF-nél van elektronikus akta-betekintési
lehetőség (pl. a Japán Szabadalmi Hivatal AIPN
szolgáltatása), az SZTNH nem igényli a hivatali intézkedések másolatának a benyújtását
Ha az OFF elbírálója által idézett dokumentumok
szabadalmi leírások, a bejelentőnek általában nem
kell ezeknek a másolatait benyújtania.

Hogyan használhatom
a PPH-t?

Mi a PPH?
A PPH célja, hogy segítse a bejelentőket szabadalmuk több országra kiterjedő, gyors megszerzésében. Ezt a célt oly módon
éri el, hogy javítja a kutatási és vizsgálati eredményeknek a
felhasználását a világ fő iparjogvédelmi hivatalai között, ezáltal csökkentve a vizsgálati terheket és javítva a vizsgálat
minőségét.

Mire használhatom
a PPH-t?
Ha az OFF (Office of First Filing, az a hivatal, ahol a bejelentő
az első bejelentését megtette) szabadalmazhatónak találja a
bejelentésben feltárt megoldást (legalább egy igénypont vonatkozásában), a bejelentő jogosulttá válik az OSF-ekben (Office of Second Filing, azokban a hivatalok, ahol a bejelentő az
első bejelentésre alapozva további bejelentéseit megtette) a
bejelentés gyorsított és egyszerűsített vizsgálatára, feltéve, ha
azt az előírásoknak megfelelően kéri.

Hogyan használhatom
a PPH-t?

Egy PPH kérelem benyújtása
4 feltételhez kötött,
és 4 mellékletet kell benyújtani.

PPH kérelem benyújtása

Feltételek

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Japán Szabadalmi Hivatal megállapodást kötött a kísérleti PPH projekt elindítására, 2009. augusztus 3-ától kezdődően.
2010. január 4-én PPH együttműködés indult a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala és az Osztrák Szabadalmi Hivatal, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a
Finn Szabadalmi és Regisztrációs Nemzeti Tanács között.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatala közötti kísérleti PPH
együttműködés kezdőnapja 2010. július 1.

1.

Az OSF-ben benyújtott bejelentés érvényesen igényli egy
OFF-ben benyújtott bejelentés elsőbbségét.1

2.

Az OFF a bejelentés legalább egy igénypontját szabadalmazhatónak találta.

3.

Az OSF-ben vizsgált bejelentés valamennyi igénypontja
megfelel az OFF-ben szabadalmazhatónak talált igénypontoknak.

4.

Az OSF a bejelentést még nem vizsgálta meg/nem engedélyezte.2

Mellékletek
1.

Az igénypontokat felsoroló táblázat, amely azok egymásnak való megfelelőségére vonatkozó magyarázatot tartalmaz (konkordancia tábla)

1

Ha az SZTNH az OSF, a PPH kérelem benyújtására
olyan nemzeti szakaszba lépett PCT bejelentés estében is van lehetőség, amely nem igényelt elsőbbséget.
Ha az SZTNH az OSF, a PPH kérelem benyújtására a megadás alapjául szolgáló szövegváltozatnak a
kiküldéséig van lehetőség.
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