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A jogérvényességi (vitathatósági) kutatás keretében feltárjuk és rendelkezésére bocsátjuk azokat a 
szabadalmi és más publikációkat, amelyek figyelembe vehetők az Ön által megjelölt szabadalom 
vitathatósága szempontjából, és részletes indokolással kísért véleményt mondunk arról, hogy a sza-
badalom tárgya az idézett publikációk tükrében kielégíthette-e a szabadalmazhatóság elengedhe-
tetlen követelményeit: az újdonságot, illetve a feltalálói tevékenységet (inventive step).

Elérhető előnyök
- Ön jogalapot és bizonyítékot szerezhet egy szabadalom elleni felszólaláshoz vagy megsemmisí-
tési eljáráshoz a szabadalmazott találmány újdonságának, illetve a feltalálói lépésnek a kétségbe 
vonása útján.
- Licencvásárlás, vagy a szabadalmassal egyéb üzleti kapcsolat létesítése előtt meggyőződhet a 
találmány oltalmának erősségéről.
- Saját szabadalmának jogérvényességi vizsgálata segítheti annak a mérlegelését, hogy tegyen-e 
jogi lépéseket a bitorló ellen.
- Segíthet megtalálni a legelőnyösebb megoldást abban az esetben, ha versenytársa bitorlási perrel 
fenyegeti.

A szolgáltatás ismertetése (kutatás, elemzés, a jelentés tartalma)
A jogérvényességi kutatás alapja egy Ön által megjelölt szabadalom, amely (illetve amelynek sza-
badalmi családtagja) egy, illetve több országban érvényben van, feltéve, hogy a szabadalmi doku-
mentum nyelve angol, német vagy francia. (Más nyelven publikált szabadalomra nézve a szolgál-
tatás nyújtása külön megállapodás alapján lehetséges.) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 
megadott szabadalmakra jogérvényességi kutatás nem kérhető.
A kutatást a technológia adott területeiről rendszerezett információt tartalmazó szabadalmi és nem 
szabadalmi adatbázisokban végezzük. A kutatás szokásos terjedelme a megrendelő igényei szerint 
bővíthető.
A kutatási jelentés idézi a kutatás során talált, a szabadalom vitathatósága szempontjából releváns-
nak ítélt dokumentumokat. A jelentés rövid tartalmi összefoglalást ad az idézett dokumentumokról, 
majd részletes indokolással alátámasztott véleményt közöl arról, hogy a jogérvényesség (vitatható-
ság) szempontjából vizsgált szabadalom tárgya az idézett dokumentumokban foglalt ismeretekhez 
képest az elsőbbség napján kielégíthette-e az újdonság és a feltalálói tevékenység követelményét.
A jelentéshez az idézett dokumentumok másolatát mellékeljük.

Díjak
A szolgáltatás díja a bonyolultság, a szabadalomban foglalt, vizsgálandó találmányok száma, va-
lamint az esetleges kiterjesztett kutatási igény függvényében egyedi kalkulációval kerül megálla-
pításra (legalább 195.000 Ft + 25% ÁFA), amelyről a megrendelés beérkezését követően a lehető 
legrövidebb időn belül árajánlatot küldünk.

Teljesítési határidő
A kutatási jelentést legkésőbb az árajánlat elfogadásától számított 4 héten belül elkészítjük. A meg-
rendelésében Ön ennél rövidebb határidő iránti igényt is megjelölhet, amelynek teljesíthetőségé-
ről az árajánlat megküldésével egyidejűleg tájékoztatjuk.

Jogérvényességi 
kutatás

Megrendelés:
Tel. +36 1 474 5875 
Fax: +36 1 474 5850
e-mail: patent.services@hipo.gov.hu 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
1438 Budapest, Pf. 415 
”szabadalmi kutatás”SZ
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Szabadalmi kutatási szolgáltatások



A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tölti ki! 
 
Azonosító szám: 
A Megrendelőlapot a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nevében 
átvettem. 
 
Budapest, 202  ……………hó  ……nap ……………………… 

ügyintéző 
 

MEGRENDELŐLAP 
Jogérvényességi kutatás 

 

Megrendelő adatai: 
 
Név/Cégnév (számlázási név):  ....................................................................................................  
Lakcím/Székhely (számlázási cím):  ............................................................................................  
Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől/székhelytől):  ........................................................................  
Telefon: ……………............... Fax: ........................... ....... ... E-mail: ........................................ 
 
1. A jogérvényességi kutatást az alábbiakban megjelölt, illetve a mellékletben csatolt meg-

oldásra kérem: …………………………………………………………………………...… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Melléklet: …... db 
 

2. A kutatási jelentést 
�  postai úton,*  
�  faxon (legfeljebb 10 oldal terjedelemig).* 

�  e-mailen kérem megküldeni.* 

�  személyesen veszem át a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Ügyfélszolgálatán.* 

 
3. A szolgáltatási díjat  

�  helyben készpénzzel,*  
�  helyben bankártyával,* 

�  banki átutalással,* 

�  készpénz-átutalási megbízás útján (csekken) fizetem meg.* 
 
4. A kutatási jelentés elkészítését lehetőség szerint a megállapodás létrejöttétől számított 

………napon belülre / 202.. ………… …. napjáig kérem. 
 
5. Megjegyzések: ……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
Kijelentem, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának e szolgáltatás nyújtására irányadó 
Általános Szerződési Feltételeit, valamint a szolgáltatási díj megállapítására vonatkozó tájé-
koztatást megismertem, és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 
 
Kelt: ……………….. 202  ……………hó  ……nap  

……..…………………………….. 
a Megrendelő (cégszerű) aláírása 

                                                 
* A megfelelő részt kérjük jelölje X-szel! 

 


