Szabadalmi kutatási szolgáltatások

Írásos véleménnyel kiegészített
újdonságkutatási jelentés
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) a szabadalmi bejelentések oltalomképes
ségéről a bejelentő kérelmére írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést
(írásos vélemény) készít.
Az írásos vélemény előzetes megállapítás arról, hogy az újdonságkutatási jelentésben
megjelölt iratokra és adatokra figyelemmel a találmány kielégítheti-e az újdonság, a
feltalálói tevékenység és az ipari alkalmazhatóság követelményét.
Az írásos véleményt a bejelentő a bejelentéssel egyidejűleg vagy azt követően, legkésőbb
az elismert bejelentési naptól számított tíz hónapon belül kérheti. Az írásos véleményért a
kérelem benyújtásakor díjat kell fizetni, a kérelem beérkezésének a napja az a nap, amikor
a díj az SZTNH -hoz beérkezett.
Az SZTNH az írásos véleményt az erre irányuló kérelem beérkezésének napjától számított
negyedik hónap utolsó napján rendelkezésre álló leírás, igénypontok, valamint rajzok
alapján készíti el, és azt az írásos vélemény iránti kérelem beérkezésének napjától számított
hat hónapon belül küldi meg a bejelentőnek.
Amennyiben kérelem alapján írásos vélemény készült az ügyben, csökkentett vizsgálati
díjat kell fizetni, valamint azon nemzetközi bejelentések esetében, ahol a Visegrádi
Szabadalmi Intézetet jelölték meg nemzetközi kutatóhatóságként, a kutatási illeték 40%-a
visszatérítésre kerülhet.
Az SZTNH a bejelentő kérelmére az írásos véleményt gyorsítottan készíti el, amennyiben
a szabadalmi bejelentés megfelel a gyorsított elkészítés feltételeinek. A gyorsítás iránti
kérelmet csak az írásos véleményre irányuló kérelemmel együtt lehet benyújtani; ebben
az esetben az írásos vélemény díjának kétszeresét kell megfizetni.
A gyorsított eljárás esetében az írásos vélemény a kérelem beérkezésének napján
rendelkezésre álló leírás, igénypontok, valamint rajzok alapján készül, és a kérelem
beérkezésének napjától számított két hónapon belül kerül kiküldésre.
Az SZTNH a bejelentő kérelmére angol nyelvű leírás, igénypontok, valamint rajzok alapján
készíti el az írásos véleményt, amennyiben a szabadalmi bejelentés megfelel az elkészítés
feltételeinek. Ebben az esetben az írásos vélemény díjának négyszeresét kell megfizetni.
Az angol nyelvű mellékletek alapján indult eljárás esetében az írásos vélemény a kérelem
beérkezésének napján rendelkezésre álló leírás, igénypontok, valamint rajzok alapján
készül, és a kérelem beérkezésének napjától számított hat hónapon belül kerül kiküldésre
magyar (valamint fordításban angol) nyelven. Az angol nyelvű mellékletek alapján kért
írásos vélemény iránti kérelem nem társítható gyorsítási kérelemmel, és nem tekinthető
magyar nyelvű mellékletek alapján igényelt írásos vélemény iránti kérelemnek.
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A szabadalom megadására irányuló eljárás korai szakaszában elvégzett újdonságkutatás
és az annak alapján elkészített – indokolást is tartalmazó – írásos vélemény révén a
bejelentő az uniós elsőbbség érvényesítésére rendelkezésre álló 12 hónapos határidőn
belül megalapozottan alakíthatja ki stratégiáját a hazai szabadalmi bejelentésre épülő
külföldi szabadalmi bejelentés(ek) benyújtását illetően.
Az írásos vélemény megállapításai nem tekinthetők véglegesnek a találmány
szabadalmazhatósága szempontjából. A szabadalmi bejelentés érdemi vizsgálata során a
releváns iratok, illetve adatok köre változhat, különös tekintettel az újdonságkutatás korai
időpontban történt elvégzésére.
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A kérelem napjától
Az írásos vélemény alapját számított 4. hónap
végén rendelkezésre álló
képező mellékletek
mellékletek
A kérelem díja*
30 800 Ft
(a kérelemmel együtt fiz
etendő)
 Csökkentett vizsgálati
díj
Elérhető díjkedvezmények  A Visegrádi Szabadalmi
Intézetnél tett
írásos vélemény kérése
nemzetközi bejelentés
esetén
kutatási illetékének
40%-a visszatérítésre
kerülhet**
Az elismert bejelentési
A kérelem határideje
naptól számított 10.
hónap vége
Elkészítési határidő a
6 hónap
kérelemtől számítva***
magyar
Írásos vélemény nyelve
Többszöri kérelem
*

Lehetséges, ha előzőleg
a bejelentő a bejelentést
módosítja

A kérelem napján
rendelkezésre álló
mellékletek

A kérelem napján
rendelkezésre álló
mellékletek

61 600 Ft

123 200 Ft

 Csökkentett vizsgálati
díj
 A Visegrádi Szabadalmi
Intézetnél tett
nemzetközi bejelentés
kutatási illetékének
40%-a visszatérítésre
kerülhet**
Az elismert bejelentési
naptól számított 10.
hónap vége
2 hónap

 Csökkentett vizsgálati
díj
 A Visegrádi Szabadalmi
Intézetnél tett
nemzetközi bejelentés
kutatási illetékének
40%-a visszatérítésre
kerülhet**
Az elismert bejelentési
naptól számított 10.
hónap vége
6 hónap

magyar

magyar
(+ angol fordítás)
Lehetséges, ha előzőleg
a bejelentő a bejelentést
módosítja

Lehetséges, ha előzőleg
a bejelentő a bejelentést
módosítja

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
** Ha az írásos véleményt fel lehet használni		
*** Ha a díj megfizetése későbbi, úgy a díj beérkezésétől számítva

