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

1054 Budapest, Akadémia u. 21.
Tel.: (+361) 474 5561 
Fax: (+361) 474 5534
Zöldszám: 06 (80) 345 678 
e-mail: sztnh@hipo.gov.hu

Hétfő: 9.00–13.00
Kedd: 9.00–13.00 
Szerda: 10.00–18.00 
Csütörtök: 9.00–13.00 
Péntek: 9.00–11.00

Egyéb iparjogvédelmi tájékoztatás iránti igényével, bármelyik oltalmi formával 
kapcsolatos kérdésével kérjük, forduljon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala  
Ügyfélszolgálatához:

Szolgáltatásainkkal az a célunk, hogy segítsünk Önnek hozzájutni ahhoz az információhoz, 
amelyre szüksége lehet a szabadalmi jogokkal (sokszor óhatatlanul) összefüggő döntéseinek 
megalapozásához, a jogsértési kockázatok és a fölösleges ráfordítások elkerüléséhez. A 
szabadalomjogi tisztánlátás igénye felmerülhet tervezett hazai vagy külföldi szabadalmi bejelentés, 
valamint meglévő bejelentésen, szabadalmon alapuló jogszerzési, jogérvényesítési szándékok 
esetén, de ugyanígy a „hétköznapi” üzleti aktivitás körében is, legyen szó a lehetséges fejlesztési 
irányok meghatározásáról, új termék vagy eljárás kifejlesztéséről, licencvásárlásról, gyártásról, 
használatról, értékesítésről, import- vagy exporttevékenységről. Fontos az is, hogy a döntéshez 
szükséges szabadalmi és egyéb szakterületi információ a lehető legkorábban rendelkezésére álljon.

Az oltalom megszerezhetősége, illetve mások iparjogvédelmi jogainak figyelembevétele kérdésében 
a számításba jöhető adatokat a szabadalmi és egyéb dokumentumok sokaságából kell felkutatni, 
majd ezek tényleges jogi relevanciáját is meg kell állapítani. Hasonlóan, egy adott, akár szűkebb 
szakterületen már meglévő megoldások felkutatása és azok rendszerezése rendkívül összetett 
feladat. Ez speciális szakértelmet igényel.

Ha megtisztel bizalmával és igénybe veszi szolgáltatásunkat, számíthat erre a szakértelemre. A 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala sok évtizedes tapasztalattal rendelkezik a szabadalmi kutatások 
területén. Munkatársaink magasan képzett szabadalmi elbírálók, akik kellő gyakorlatot szereztek 
a különböző kutatási eljárások alkalmazásában és a szabadalmazhatósági elemző vizsgálatok 
elvégzésében. Garantáljuk a megbízás gyors, gondos és bizalmas teljesítését, így Ön egyéb 
nélkülözhetetlen teendőire összpontosíthat.

Felhasználóbarát, értékelő típusú szakvéleményt és szabadalomkutatási eredményeket, 
valamint lényeges műszaki információkat tartalmazó témakutatási jelentést, továbbá a kizárólag 
iparjogvédelmi oltalomszerzést támogató pályázathoz felhasználható, a pályázat elbírálásához 
nélkülözhetetlen szabadalomképességi értékelést kínálunk egy folyamatosan bővülő termékcsalád 
keretében, amely jelenleg a következő hét szolgáltatásfajtát foglalja magába:
1. Újdonságkutatás
2. Szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás
3. Szabadalmazhatósági vélemény
4. Jogérvényességi kutatás
5. Szabadalomtisztasági kutatás
6. Témakutatás
7. Szabadalomképességi értékelés (Iparjogvédelmi pályázathoz)

Kérjük, tekintse meg az egyes szolgáltatások részletes ismertetését, további információért pedig 
lépjen velünk kapcsolatba!

Kapcsolatfelvétel
Szabadalmi kutatási szolgáltatásainkra vonatkozóan további felvilágosítást kérhet a következő 
elérhetőségeinken: 
Tel. +36 1 474 5881 
Fax: +36 1 474 5850
e-mail: patent.services@hipo.gov.hu
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
1374 Budapest 5, Pf. 552
„szabadalmi kutatás”

Szabadalmi kutatási 
szolgáltatások
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