
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala L18 

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. 

L18 

Licencia tudomásulvételére irányuló kérelem 

 Az L18-as kérelem díjköteles: ügyenként 16.500,-Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg
 Ezt a formanyomtatványt abban az esetben kell használni, ha a licencia szerződés tudomásulvételét szeretné kérni
 A nyomtatvány segítségével kizárólag abban az esetben van lehetőség több oltalom/bejelentés esetében licencia tudomásulvételére 

irányuló kérelem benyújtására, ha valamennyi ügy esetében teljesen megegyezik mind a lajstromba bejegyzett jogosult, mind pedig a
licencia jogosultjának személye

1. Oltalom (oltalmak) / Bejelentés(ek) Ügyszám* Lajstromszám 
(ha nem áll elegendő hely a rendelkezésére,
használja a pótlapot, és csatolja kérelméhez)

*Az ügy beazonosításához kérjük
, 

feltétlenül adja meg az ügyszámot!
Pótlapok száma (ha több ügyet ad meg):

2. Bejelentő / jogosult neve

3. Licencia jogosultjának adatai
Név

Cím

Irányítószám: 

Fax szám

Telefonszám

E-mail cím

 

Levelezési cím (ha eltér a címtől)

Irányítószám:

 

4. Licencia jogosult képviselőjének adatai (ha
rendelkezik képviselővel)
Név

Cím

Fax szám 

Telefonszám 
E-mail cím

Levelezési cím (ha eltér a címtől) 

5. Licencia kezdő időpontja

Licencia megszűnésének időpontja (ha határozott időre
szól a szerződés)

6. Kizárólagos-e a licencia?
Kérjük, jelölje be a megfelelő választ!

igen 
       nem 

7. A licencia jogosultja allicencia adására jogosult-e?
Kérjük, jelölje be a megfelelő választ!

igen 
nem 

8. Egyéb a licenciával kapcsolatos megjegyzések 

 

Ország:

Ország:

Irányítószám:Ország:

Ország: Irányítószám:



Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala L18 

9. A kérelem benyújtója a

Oltalom jogosultja / vagy képviselője
  Licencia jogosult / vagy képviselője 

10. Kérelemhez mellékelt iratok
Licencia szerződés 

      Képviseleti meghatalmazás (szükség esetén) 
      Pótlap a licencia szerződéssel érintett ügyszámok/ és lajstromszámok listájával (amennyiben az 1. pontban erre nincsen elegendő hely) 

Egyéb: 
 

11. Dátum és aláírás

Ellenőrző lista A kérelmeket itt nyújthatják be: 
Kérjük, hogy mielőtt kérelmét benyújtja, bizonyosodjon meg róla, 
hogy elvégezte a következőket: 

       Megadta az ügyszámokat/lajstromszámokat Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
       Csatolta a licencia szerződést 
       Csatolta a pótlapokat (ha szükséges) 
       Megadta a pótlapok számát (ha vannak) 

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. 
Levélcím: 1438 Budapest, Pf. 415. 
Fax: (1) 474 5534 

       Aláírták a formanyomtatványt 

Aláírás: 

Aláíró neve:

  
 

 Dátum:

Szervezet neve:

Aláíró beosztása / titulusa
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