
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének 1/2013. (VIII. 30.)  

tájékoztatója 

a nemzetközi illeték és a kutatási illeték összegéről, valamint a megfizetésükre vonatkozó 

előírásokról 

 

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (Szt.) 84/R. §-ának (6) 

bekezdése alapján az alábbiakat teszem közzé. 

E tájékoztatóban nemzetközi szabadalmi bejelentésen a Washingtonban az 1970. évi június 

19-én kelt Szabadalmi Együttműködési Szerződés
1
 (a továbbiakban: PCT) alapján tett 

szabadalmi bejelentés értendő.  

1. A nemzetközi bejelentési illeték összege 

1.1. A Szellemi Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi Irodája (Nemzetközi Iroda) javára 

fizetendő nemzetközi bejelentési illetéket a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 

mint átvevő hivatal szedi be és továbbítja a Nemzetközi Iroda felé.  

1.2. A nemzetközi bejelentési illeték összegét a PCT-hez csatolt Végrehajtási Szabályzat
2
 

(PCT VSZ) mellékletét képező Illetéktáblázat tartalmazza (PCT VSZ 96. szabály). 

1.3. A nemzetközi bejelentési illetéknek az Illetéktáblázatban svájci frankban előírt összege 

magyar forintban meghatározott egyenértékét a PCT hatályos Díjtáblázata
3
 tartalmazza. 

1.4. A nemzetközi bejelentési illeték összege 2013. szeptember 1-jétől magyar forintban 

meghatározott egyenértékét a 3. pont szerint kell megfizetni. 

2. A nemzetközi kutatási illeték összege 

2.1. A nemzetközi kutatási illetéket az SZTNH mint átvevő hivatal szedi be és továbbítja a 

nemzetközi kutatási szerv felé.  

2.2. A nemzetközi kutatási illeték nemzetközi kutatási szerv által – euróban, illetve orosz 

rubelben – előírt összege magyar forintban meghatározott egyenértékét a PCT hatályos 

Díjtáblázata tartalmazza. 

2.3. A nemzetközi kutatási illeték összege 2013. szeptember 1-jétől magyar forintban 

meghatározott egyenértékét a 3. pont szerint kell megfizetni. 

3. A nemzetközi bejelentési és a nemzetközi kutatási illeték megfizetésére vonatkozó közös 

szabályok 

                                                             
1 A PCT elérhető az SZTNH honlapjáról az alábbi linken: 

http://sztnh.gov.hu/jogforras/1980_14_tvr_PCT_20110101.pdf  
2 A PCT VSZ elérhető az SZTNH honlapjáról az alábbi linken: 

http://sztnh.gov.hu/jogforras/PCT_VSZ_egyseges_szerkezet.pdf 
3 A PCT hatályos Díjtáblázata elérhető a WIPO honlapjáról az alábbi linken: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf 



3.1. A nemzetközi bejelentési és nemzetközi kutatási illeték SZTNH-nak mint átvevő 

hivatalnak az 1., illetve a 2. pont szerint fizetendő összegét a bejelentő vagy képviselője (a 

továbbiakban: Befizető) a PCT VSZ 15.3 szabály és a 16.1 szabály f) pontjában előírt 

határidőn belül magyar forintban, a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet
4
 (a 

továbbiakban: Díjrendelet) 21. §-a szerint köteles megfizetni. 

3.2. Ha az SZTNH megállapítja, hogy az esedékesség időpontjában az illetéket nem fizették 

meg vagy a megfizetett összeg nem elegendő a továbbítási díj, a nemzetközi bejelentési 

illeték, illetve a kutatási illeték fedezetére, az SZTNH a PCT VSZ 16bis szabályában foglaltak 

szerint jár el.  

3.3. Az SZTNH-nak fizetendő nemzetközi bejelentési és kutatási illetékek összegére, 

megfizetésének módjára és határidejére, a fizetett összegek visszatérítésére, részleges 

visszatérítésére, az illetékfizetési határidők meghosszabbítására, illetőleg a késedelmi illeték 

fizetésére egyebekben a PCT VSZ rendelkezései irányadók. A díjak kezelésére, elszámolására 

és nyilvántartására – ha a PCT VSZ-ből más nem következik – a Díjrendelet 22. §-a 

alkalmazandó. 

4. Hatály 

Az ebben a tájékoztatóban foglaltak a 2013. szeptember 1-jét követően esedékes befizetésekre 

irányadók. 

 

 

 

 

Dr. Bendzsel Miklós 

elnök 

                                                             
4 A hatályos Díjrendelet elérhető az SZTNH honlapjáról az alábbi linken: 

http://sztnh.gov.hu/jogforras/19_2005_GKM_Dijrend.pdf 


