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SZELLEMI
TULAJDON
NEMZETI
HIVATALA
1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 7.
Telefon: (1) 312 4400
www.sztnh.gov.hu

A szabadalomtisztasági kutatás keretében feltárjuk az Ön által hasznosítani kívánt termék vagy el-
járás tárgykörével egyező tárgykörű olyan szabadalmakat, amelyek az Ön által megjelölt országok 
bármelyikében érvényben vannak, és részletes indokolással kísért véleményt mondunk arról, hogy 
az Ön terméke vagy eljárása beleütközhet-e valamelyik idézett érvényes szabadalom oltalmába.

Elérhető előnyök
- Veszteségeket kerülhet el azzal, ha még az új termék vagy eljárás kifejlesztése előtt felméri a bitor-
lási kockázatot.
- Súlyos jogi, pénzügyi és presztízshátrányokat előzhet meg, ha a gyártás, a használat, az értékesítés, 
az import megkezdése előtt meggyőződik arról, hogy nem fogja sérteni más szabadalmát.
- Annak ismeretében szervezheti meg exporttevékenységét, hogy melyik országban nem áll az 
értékesíteni kívánt termék szabadalmi oltalom alatt.
- Fel tud készülni az esetleges bitorlási vádakra
- Kellő időben és ismeretekkel kezdhet licencia-tárgyalásokba.

A szolgáltatás ismertetése (kutatás, elemzés, a jelentés tartalma)
A szabadalomtisztasági kutatás alapja a termék vagy az eljárás Ön által rendelkezésünkre bocsátott 
leírása és (ha van) rajza, a műszaki megoldás egyértelmű ismertetésével, angol, német, francia vagy 
magyar nyelven. Azt is meg kell jelölnie, hogy mely országok érvényes szabadalmaira terjedjen ki a 
kutatás és az elemzés.
A kutatást a nemzetközi, illetve a megállapodás szerinti nemzeti szabadalmi adatbázisokban vé-
gezzük, egyfelől maguknak a releváns szabadalmaknak és szabadalmi családtagoknak a feltárására, 
másfelől érvényességük megállapítására az Ön által megjelölt országokban.
A kutatási jelentésben idézzük a kutatás során feltárt, a hasznosítani kívánt termék vagy eljárás 
tárgykörével egyező tárgykörű olyan szabadalmakat, amelyek a kutatásba vont országok bárme-
lyikében érvényben vannak, és feltüntetjük, hogy az illető szabadalom (illetve annak szabadalmi 
családtagja) mely ország(ok)ban érvényes. Ezenkívül elemző összevetés alapján, indokolás kíséreté-
ben véleményt közlünk arról, hogy az Ön terméke vagy eljárása beleütközhet-e valamelyik idézett 
érvényes szabadalomba.
A jelentéshez az idézett dokumentumok másolatát mellékeljük.

Díjak
A szolgáltatás díja a bonyolultság, a kutatásba vont országok száma, az extra adatbázis-igénybevé-
telek költsége függvényében egyedi kalkulációval kerül megállapításra, 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.

Szabadalomtisztasági 
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 Hivatalanevében 
átvettem. 
 
Budapest, 202  ……………hó  ……nap ……………………… 

ügyintéző 
 

MEGRENDELŐLAP 
Szabadalomtisztasági kutatás 

 

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

megoldásra 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! 

 


