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A folyószámla fogalmának meghatározása 

Folyószámla alatt nem bankszámla, hanem olyan egyszerű, a Hivatal számviteli 
rendszerében vezetett számla értendő, amely a követelések nyilvántartásában szerepel. 

 

A folyószámlán írnak jóvá az egyes ügyfelektől (átutalás útján) beérkezett minden összeget, a 
meghatározott egyedi befizetések kivételével. 

 
 

Folyószámla-terhelési rendszer 

A folyószámlarendszer egy automatikus terhelési rendszer. A legtöbb díjat és költséget 
automatikusan terhelik a Hivatal előtt folyamatban lévő eljárásban részt vevő fél 
folyószámlájára, míg másokat a vizsgálók közvetlen terhelés útján szednek be. 

 

Amennyiben az eljárásban részt vevő fél nevében az európai uniós védjegyrendelet (EUVR) 
120. cikke szerinti hivatásos képviselő jár el, a díjakat és költségeket a képviselő 
folyószámlájára terhelik, amennyiben a képviselő nyitott ilyen számlát. 

 

A terhelési rendszer minden esetben biztosítja az időben történő fizetést, feltéve, hogy a 
folyószámlán elegendő fedezet áll rendelkezésre. 

 

Amennyiben a folyószámlán megjelenik a terhelés, a díj vagy költség befizetését 
megtörténtnek tekintik. 

 
 

Folyószámla nyitása 
 
Folyószámlát olyan természetes és jogi személyek nyithatnak, akik vagy amelyek közösségi 
védjegy, formatervezési minta és egyéb, a Hivatal által kezelt szellemi tulajdonjogok 
jogosultjai lehetnek, továbbá harmadik feleknek a Hivatal előtt történő képviseletére jogosult 
személyek vagy képviseleti szervezetek is nyithatnak számlát. 

 
Folyószámla nyitásához a felhasználónak ki kell töltenie az EUIPO weboldalán elérhető 
folyószámla-nyitási kérelmet, és vissza kell juttatnia azt a pénzügyi osztály részére: 

 

 
EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
SPANYOLORSZÁG 
E-mail: fee.information@euipo.europa.eu 

 
A folyószámla aktiválásához minimálisan befizetendő összeg 1 000 euró. 

 
A folyószámlán nem kötelező 1 000 euró összegű minimális egyenleget fenntartani. 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Application-Form_en.pdf
mailto:fee.information@euipo.europa.eu


3/6 
 

A folyószámla feltöltése 
 

Fizetési mód 
 
A folyószámlák egyenlege banki átutalással tölthető fel. 

 
A feltöltés folyószámlán történő jóváírása az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/1001 rendeletének 179. cikke szerint történik, ami a következőket jelenti: 

 

• a Hivatal a fizetés előzetesen történő elindítását javasolja, hogy az összeg kellő 
időben megérkezzen; 

 

• a banki átutalás folyószámlán történő jóváírása azon a napon történik, amelyen a 
befizetett összeg a Hivatalhoz beérkezik. 

 
 

A befizetés folyószámlához történő hozzárendelése 
 
A befizetések megfelelő jóváírása érdekében fontos betartani a fent említett rendelet 179. 
cikkében foglalt utasításokat: 

 

„Minden fizetés esetében fel kell tüntetni a befizető nevét és azokat az adatokat, amelyek 
alapján a Hivatal azonnal meg tudja állapítani a befizetés rendeltetését.” 

 
A számlatulajdonosok által teljesített befizetések során ezért fel kell tüntetni a 
számlatulajdonos szükséges adatait, valamint a folyószámla számát. 

 

A konkrét védjegyekre, illetve díjakra nem szükséges hivatkozni, így ezek nem adandók 
meg. 

 

Az egyedi befizetéseket, vagyis a meghatározott védjegyekhez, illetve díjakhoz kapcsolódó 
befizetéseket nem írják jóvá a folyószámlán, ezért azok nem jelennek meg a 
számlakivonatban, mivel banki átutalásnak minősülnek. 

 
A Hivatal figyelemmel kíséri a számlatulajdonosok tevékenységét annak elkerülése 
érdekében, hogy az ügyfelek ismételten egyedi befizetéseket teljesítsenek, ahelyett hogy 
feltöltenék számlájuk egyenlegét. Az egyedi befizetések kivételes esetben 
alkalmazandók és nem főszabályként; az ezzel ellenkező eljárás a folyószámla helytelen 
használatát jelentené (lásd a folyószámlák helytelen használatával kapcsolatos pontot). 

 

Folyószámlán történt pénzmozgásokkal kapcsolatos további tájékoztatás kérése 
 
A számlatulajdonosok igény szerint online módon megtekinthetik a pénzmozgásokat és a 
függőben lévő tartozásokat a Hivatal weboldalának User Area felületén. 

 

A számlára terhelt díjbefizetésekről, feltöltésekről vagy más pénzmozgásokról további 
tájékoztatás igényelhető, ha a Hivatal pénzügyi osztályához fordul a 
fee.information@euipo.europa.eu címen. Vagy levelet is küldhet a következő címre: 

 
 

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
SPANYOLORSZÁG 
E-mail: fee.information@euipo.europa.eu 

mailto:fee.information@euipo.europa.eu
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Számlafedezet hiánya esetén alkalmazandó eljárás 
 
Amennyiben egy adott időpontban nem sikerül a számlát megterhelni egy adott díjjal, a 
Hivatal fedezethiányról szóló értesítést küld. 

 
1. A fedezethiány felmerülésének időpontjában a számlát zárolják és a terheléseket 

további értesítésig felfüggesztik. 
 

2. Amennyiben a fedezethiány tartósan fennáll, az eljárás folytatódik. A folyószámla 
zárolását fenntartják, és az esetleges új terhelések függőben maradnak. Egy értesítő 
levél készül, amely tartalmazza a fedezethiány első felmerülésének napján lezárt 
számlakivonatot és az eljárási költségeket is. 

 
3. Az elkészült értesítést a Hivatalon belül ellenőrzik, mielőtt eljuttatnák az ügyfélhez. 

 
 

A fedezethiányról szóló értesítés következményei 

 
Az ügyfélnek az értesítés kézhezvételétől számítva egy hónap áll rendelkezésére, hogy 
elegendő összeggel töltse fel a számláját a díjak és eljárási költségek fedezése érdekében: 

 

• Amennyiben az egy hónapos határidőn belül elegendő összeg érkezik be, a befizetést 
az eredeti határidőn belül teljesítettnek tekintik. 

 

• Amennyiben nem érkezik be elegendő összeg a határidőn belül, a Hivatal az 
értesítésben megjelölt díjakat be nem fizetettnek tekinti, és ennek megfelelően folytatja 
az eljárást. 

 
 

Panasztétel 

 
Amennyiben az ügyfél az értesítést megalapozatlannak ítéli, panaszt nyújthat be a 
Hivatalhoz. Ebben az esetben elegendő a panaszt írásban elküldeni a EUIPO pénzügyi 
osztálya részére. 

 
 

A feltöltés határidőn túli elmulasztásának következményei 
 
A pénzügyi osztály által küldött, egyenlegfeltöltésre vonatkozó értesítés kézhezvételét 
követően a számlatulajdonosnak egy hónapon belül eleget kell tennie a felszólításnak, és 
legalább a díjak és eljárási költségek összegének megfelelő összeget kell befizetnie. 

 

Amennyiben a számlatulajdonos nem tölti fel számlája egyenlegét, a díjak befizetése nem 
történik meg. A további jogi következmények a díj jellegétől függnek. 

 

• A fellebbezéseket, felszólalásokat, illetve átruházás bejegyzése iránti kérelmeket úgy 
tekintik, mintha nem nyújtották volna be azokat. 

 

• Amennyiben a díj bejelentési alapdíj, az EUVR 180. cikkének 2. bekezdése és/vagy a 
Hivatal ügyvezető igazgatójának 2021.07.21-i EX-21-5 számú határozata 9. cikkének 
1. bekezdése szerint egy közleményt kell kibocsátani. 

 
Az automatikus terhelési rendszert, azaz a folyószámla-rendszer elveinek érvényesülését 
ettől kezdődően megszakítottnak tekintik. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-21-5_en.pdf
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Amennyiben a számlatulajdonos be kívánja fizetni a díjat, a következőképpen teheti azt meg: 
 

• a folyószámlának a hátralékos díjak és az eljárási költségek összegével történő 
feltöltésével. 

 

A hátralékos díjak befizetését az értesítési határidő lejártával tekintik véglegesen 
elmulasztottnak. 

 
 

Folyószámla megszüntetése 
 
Meglévő folyószámla megszüntetéséhez a számlatulajdonosnak ki kell töltenie a EUIPO 
weboldalán elérhető megszüntetési kérelmet, és vissza kell juttatnia azt a EUIPO pénzügyi 
osztályához: 

 
 

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
SPANYOLORSZÁG 
E-Mail : fee.information@euipo.europa.eu 

 

 
Javasolt megadni a teljes bankszámlaszámot, és kitölteni mindegyik mezőt (szükség szerint 
az IBAN- és SWIFT-kódot), hogy a fennmaradó összeg visszautalása megfelelően 
megtörténjen. 

 

A folyószámla megszüntetésére vonatkozó utasítás kézhezvételét követően a Hivatal a 
következő eljárást alkalmazza: 

 

• a folyószámlát zárolják az operatív egységek további díjbeszedési megbízásai 
tekintetében; 

 
• minden díjbeszedési műveletet lezárnak; 

 

• az ügyfélnek jóváhagyásra elküldik a végleges számlakivonatot; 
 

• a jóváhagyást követően a Hivatal átutalja a számlán lévő összeget az ügyfél 
bankszámlájára. 

 

A számlatulajdonosnak ügyelnie kell arra, hogy a számla megszüntetése előtt minden 
esedékes díjat befizessen. 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Closure-Form_en.pdf
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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A folyószámlák nem megfelelő használata 
 
Az a Hivatal ügyvezető igazgatójának díjak és illetékek fizetési módjairól, valamint a díjak és 
illetékek jelentéktelen összegének meghatározásáról szóló EX-21-5. számú határozat szerint 
a Hivatal fenntartja a jogot, hogy a számlatulajdonos írásbeli értesítése mellett megszüntesse 
a folyószámlát. 

 
Mivel a folyószámlarendszer automatikus terhelési rendszer, a folyószámla nem megfelelő 
használata kimerülhet abban, hogy az ügyfél nem veszi figyelembe a rendszer jellegét, és 
ezzel akadályozza annak zavartalan és megfelelő működését. 

 
A múltbeli tapasztalatokat figyelembe véve a pénzügyi osztály az alábbi példákat határozta 
meg a számlák nem megfelelő használatára: 

 
• Egyedi díjbefizetések a folyószámla feltöltése helyett: előfordul, hogy a 

számlatulajdonosok átutalással fizetnek be egy adott díjat ahelyett, hogy feltöltenék 
folyószámlájuk egyenlegét. Ez különösen azokra az esetekre vonatkozhat, amikor az 
ügyfél számára megtagadták a számlájának egy adott díj befizetésére történő 
használatát. A pénzügyi osztály azonban a rendes feltöltés helyetti ismételt, egyedi 
díjbefizetéseket nem megfelelő használatnak tekinti, mivel az nem teszi lehetővé az 
automatikus terhelést. 

 

• Többszöri fedezethiány: előfordul, hogy a számlatulajdonosok nem töltik fel 
számlájukat elegendő összeggel, ami fedezethiánnyal kapcsolatos értesítés küldését 
és eljárási költségek felszámítását vonja maga után. Bár a folyószámlarendszert úgy 
alakították ki, hogy alkalmas legyen az ilyen helyzetek megoldására, a pénzügyi osztály 
a hosszan tartó és ismétlődő fedezethiányt nem megfelelő használatnak tekinti, mivel az 
nem teszi lehetővé az automatikus terhelést. 

 

A pénzügyi osztály (díjkezelési, számviteli és pénzforgalmi csoportok) figyelemmel kíséri a 
folyószámlarendszer megfelelő használatát. A számla nem megfelelő használata esetén 
kapcsolatba lépnek az ügyféllel, hogy a számla megszüntetésének elkerülését lehetővé tevő 
megoldásokról egyeztessenek. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-21-5_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-21-5_en.pdf

