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Segédlet az “Igénypont-megfeleltetési táblázat” kitöltéséhez 

 
 

A magyar bejelentésnek, amelyhez a Global PPH alapján indított gyorsított vizsgálat kapcsolódik, teljesítenie 
kell azt a feltételt, amely alapján a magyar bejelentés valamely, akár eredeti, akár módosított formájú 

igénypontjának meg kell felelnie egy vagy több, a korábbi vizsgáló hivatal (OEE) által engedélyezhetőnek 

tekintett valamely igénypontnak. 

Az ”igényponti megfeleltethetőség” azt jelenti figyelembe véve az igénypontokra vonatkozó különböző alaki 

követelményeket és a fordítást is, hogy az SZTNH előtti bejelentésben az igénypontok terjedelme azonos vagy 

hasonló legyen, mint a korábbi vizsgáló hivatal (OEE) által engedélyezhetőnek tekintett valamely igénypont, 

vagy pedig az SZTNH előtti igénypontokban igényelt oltalom terjedelme szűkebb legyen, mint a korábbi 

vizsgáló hivatal (OEE) által megadottaké. 

 

 

További figyelembe veendő szempontok:  

 
- Szűkebb oltalmi igényűnek tekinthető a korábbi vizsgáló hivatal (OEE) által megadott igénypont, ha az 

igénypont kiegészül a leírással alátámasztható vagy korábbi igénypontokban szereplő új jellemzővel. 

Amennyiben lehetséges, a szűkebb oltalmi körrel rendelkező igénypontot aligényponti formában célszerű 

benyújtani. 

- Az SZTNH előtti olyan igénypont nem felel meg az „igényponti megfeleltethetőség” követelményének, amely 

új vagy különböző típusú, mint a korábbi vizsgáló hivatal (OEE) által megadásra javasolt. 

- Az SZTNH előtti olyan igénypont megfelel az „igényponti megfeleltethetőség” követelményének, amelynek 

szabadalmaztathatósága a korábbi vizsgáló hivatal (OEE) által megadottól függ, azonban az SZTNH előtti olyan 

igénypont nem felelhet meg az „igényponti megfeleltethetőség” követelményének, amely új vagy különböző 

típusú, mint a korábbi vizsgáló hivatal (OEE) által megadásra javasolt. 

 
Például: 

- ha a korábbi vizsgáló hivatal (OEE) által megadásra javasolt igénypontok kizárólag új termékre vonatkoznak, 

akkor azok az igénypontok, amelyek az új termék alkalmazására, illetve  amelyek az új terméket tartalmazó 

készítményekre vonatkoznak, megfelelnek az „igénypont megfeleltethetőség” kritériumának. 

- ha a korábbi vizsgáló hivatal (OEE) által megadásra javasolt igénypontok kizárólag egy termék előállítására 

irányuló eljárásra vonatkoznak, akkor azok az igénypontok, amelyek - arra a termékre vonatkoznak, amelyet a 

fenti igénypontok szerint eljárással állítanak elő, nem felelnek meg az „igénypont megfeleltethetőség” 

kritériumának.   

 

Példa az Igénypont-megfeleltetési táblázat kitöltésére: 

 

Magyar bejelentés 

igénypontjának száma: 

 

Igénypont száma a 

korábbi vizsgáló hivatal 

ügyében (OEE) 

 

Megfeleltetés 

1-5 igénypontok 1-5 igénypontok Bejelentő módosította az igénypontokat, amelyek 

oltalmi köre ezáltal azonos a korábbi vizsgáló 

hivatalnál (OEE) megadásra javasoltakkal. 

A korábbi vizsgáló hivatal (OEE) az 1-5. 

igénypontokat megadásra alkalmasnak nyilvánította 

(ÉÉÉÉHHNN). 

6 6+7 A 6. igénypont a korábbi vizsgáló hivatal (OEE) által 

megadásra javasolt 6. és 7. igénypontjainak jellemzőit 

tartalmazza. 

7  A 7. igénypont tartalmazza ‘X’ jellemzőt a korábbi 

vizsgáló hivatal (OEE) 5. igénypontjából, amelyet a 
leírás alátámaszt (lásd xx oldal) 

 


