
 

  
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. 

L16 

 

Jogutódlás tudomásulvételére irányuló kérelem  
 Az L16-os kérelem díjköteles: ügyenként 16.500,-Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg 
 Ezt a formanyomtatványt abban az esetben kell használni, amennyiben a jogutódlás tényét szeretné az SZTNH-hoz bejelenteni 
 A nyomtatvány segítségével kizárólag abban az esetben van lehetőség több oltalom/bejelentés esetében jogutódlás tudomásulvételére irányuló kérelem 

benyújtására, amennyiben valamennyi ügy esetében teljesen megegyezik mind a lajstromba bejegyzett jogelőd, mind pedig a jogutód személye 
   

1.  Oltalom (oltalmak) / Bejelentés(ek) Ügyszám* Lajstromszám 

  
 *Az ügy beazonosításához kérjük, feltétlenül adja meg az ügyszámot! 

 

Pótlapok száma (amennyiben több ügyet ad meg): 

2.  A lajstromba jelenleg bejegyzett jogosult (jogelőd) 
(úgy, ahogy jelenleg a lajstromban szerepel) 

Új jogosult (jogutód) 

Teljes neve: Teljes neve: 
  
Cím: Cím: 
 Irányítószám:   Irányítószám:   Fax szám: 

  
Fax szám: 

  
Telefonszám:   Telefonszám:   
Levelezési cím (amennyiben eltér a címtől): Levelezési cím (amennyiben eltér a címtől): 

  

3.

  

Jogelőd képviselője

 

Jogutód képviselője

 

Név:

 

Név:

 
  

Cím:

 

Cím:

 
 

Irányítószám:

   

Irányítószám:

  

Fax szám: 

  

Fax szám: 

  

Telefonszám: 

  

Telefonszám: 

  

Levelezési cím (amennyiben eltér a címtől):

 

Levelezési cím (amennyiben eltér a címtől):

 
  
 

       A jogutód képviselőjeként kérem lajstromba való bejegyzésemet 
(kizárólag abban az esetben, amennyiben általános meghatalmazással rendelkezik)

 4.  

 

A kérelem benyújtója a 
          Jogelőd / vagy képviselője 

         Jogutód / vagy képviselője 

  
5.  

 

Kérelemhez mellékelt iratok 
      Jogutódlást igazoló dokumentum 
       Képviseleti meghatalmazás (szükség esetén) 
       Pótlapok a jogutódlással érintett ügyszámok/ és lajstromszámok listájával (amennyiben az 1. pontban erre nincs elegendő hely) 
      Egyéb 

  

6.  

 

Dátum és aláírás 
Aláírás: 

  
  
  
  
  

Ellenőrző lista  A kérelmeket itt nyújthatják be: 

Kérjük, hogy mielőtt kérelmét benyújtja, bizonyosodjon meg róla, hogy elvégezte a következőket: 

        Megadta az ügyszámot/lajstromszámot 
        Aláírta a formanyomtatványt 
        Megfizette a jogutódlás igazgatási szolgáltatási díját (ügyenként) 
        Csatolta a jogutódlást igazoló dokumentumokat 

  

 

Szervezet neve:

Aláíró beosztása / titulusa

Aláíró neve:

Dátum:

        Csatolta a képviseleti meghatalmazást (amennyiben szükséges) 

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

(amennyiben nem áll rendelkezésére elegendő hely,
 használja a pótlapot, és csatolja 
kérelméhez) 
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