
 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kiegészítő, kisegítő tevékenysége keretében nyújtott 

térítéses szolgáltatási Árjegyzéke  

 

 

A Szolgáltatásoknak a Megrendelő részéről fizetendő díjába beleértendő a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala valamennyi, a Szolgáltatások teljesítése érdekében végzett tevékenységének 

ellenértéke. A Szolgáltatási Díj összetevői: a Szolgáltatások alapdíja és az általános forgalmi adó. 

 

 

 

Védjegykutatás 

 

legfeljebb 3, a  
Nizzai Osztályozás 

szerint besorolt áru- és 
szolgáltatási osztályra 

terjed ki 

legfeljebb 4-10, a 
Nizzai Osztályozás 

szerint besorolt áru- 
és szolgáltatási 

osztályra terjed ki 

legfeljebb 4-10, a 
Nizzai Osztályozás szerint 

besorolt áru- és 
szolgáltatási osztályra 

terjed ki 

szavak, szóösszetételek, személy-
nevek, betűk, számok esetén 

12 700 Ft                          
(10 000 Ft + áfa) 

16 500 Ft                    
(13.000 Ft + áfa)  

20 320 Ft                                      
(16.000 Ft + áfa) 

ábrás vagy ábrával kombinált 
megjelölések esetén 

19 050 Ft 
  (15.000 Ft + áfa) 

22 860 Ft 
  (18.000 Ft + áfa) 

26 670 Ft 
  (21.000 Ft + áfa) 

 

 

 

Oltalomképességi véleménnyel 
kiegészített védjegykutatás 

legfeljebb 3, a  
Nizzai Osztályozás 

szerint besorolt áru- és 
szolgáltatási osztályra 

terjed ki 

legfeljebb 4-10, a 
Nizzai Osztályozás 

szerint besorolt áru- 
és szolgáltatási 

osztályra terjed ki 

legfeljebb 4-10, a 
Nizzai Osztályozás szerint 

besorolt áru- és 
szolgáltatási osztályra 

terjed ki 

szavak, szóösszetételek, személy-
nevek, betűk, számok esetén 

57 150 Ft                         
(45 000 Ft + Áfa 

64 770 Ft                  
(51.000 Ft + áfa)  

72 390 Ft                                   
(57.000 Ft + áfa) 

ábrás vagy ábrával kombinált 
megjelölések esetén 

63 500 Ft 
  (50.000 Ft + áfa) 

71 120 Ft 
  (56.000 Ft + áfa) 

80 010 Ft 
  (63.000 Ft + áfa) 

 



 
  

Védjegyfigyelés Díj (Ft/hó) Megjegyzés 

A kutatási jelentésben feltüntetett korábbi jog 
jogosultjának a későbbi védjegybejelentésről való 

értesítés iránti kérelme esetén. 
6 400 

A szolgáltatás minimum 1, 
maximum 12 hónapra rendelhető 
meg a naptári év vagy félév első 

napjától kezdődően. 

 

 

 

 

CETMOS – regionális védjegykutatás 
Alapdíj                 
(euró) 

Áfa 27%                   
(euró) 

Áfával növelt 
összeg          
(euró) 

Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, 
Lengyelország Magyarország, Románia, Szlovákia és 

Szlovénia nemzeti és nemzetközi, valamint az Európai 
Unió területén érvényes közösségi védjegylajstromában 

elvégzett védjegykutatási szolgáltatás 

310 73,7 393,7 

 

 

 

Budapest, 2017. május 1. 

  

 

 

 

 

 

 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 


