
 

 

A MAGYAR SZABADALMI ÜGYVIVŐI KAMARA 

ALAPSZABÁLYA 

 

A szabadalmi ügyvivőkről szóló többször módosított 1995. évi XXXII. törvény (a 

továbbiakban: Szüt.) 32. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján a Magyar Szabadalmi 

Ügyvivői Kamara közgyűlése a következő alapszabályt állapítja meg. 

 

A Kamara feladatai 
 

1. § 

 

(1) A Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara (a továbbiakban: Kamara) a magyar 

szabadalmi ügyvivőket tömörítő köztestület [Szüt. 28. § (1) bek.]. 

(2) A Kamara a szabadalmi ügyvivőkről és a szabadalmi ügyvivőjelöltekről, valamint 

a szabadalmi ügyvivői irodákról és a szabadalmi ügyvivői társaságokról nyilvántartást vezet 

[Szüt. 28/A. § (1) bek.]. 

(3) A Kamara az európai közösségi hivatásos iparjogvédelmi képviselőkről (a 

továbbiakban: közösségi képviselők) névjegyzéket vezet [Szüt. 27/C. §]. 

(4) A Kamara [Szüt. 28. § (4) bek.] 

- ellátja a törvényben meghatározott közfeladatokat; 

- őrködik a szabadalmi ügyvivői kötelességek teljesítésén; 

- képviseli a szabadalmi ügyvivők érdekeit, ideértve a szakmai felelősségbiztosítással 

kapcsolatos érdekeit is; 

- védi a szabadalmi ügyvivők jogait; 

- őrzi a szabadalmi ügyvivői kar tekintélyét. 

(5) A Kamara továbbá 

- véleményezési joggal részt vesz a szabadalmi ügyvivői tevékenységet érintő 

jogszabályok előkészítésében; 

- véleményt nyilvánít és az arra illetékes állami szervek felé javaslatot tesz az 

iparjogvédelemmel kapcsolatos általános kérdésekben [Szüt. 28. § (5) bek.]; 

- szakvéleményt ad szabadalmi ügyvivőket érintő, illetőleg szabadalmi ügyvivői 

tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben; 

- előmozdítja a szabadalmi ügyvivők szakmai ismereteinek gyarapodását, etikai 

színvonalának emelkedését; 

- tagjai útján részt vesz a szabadalmi ügyvivőjelöltek képzésében és 

vizsgáztatásában, valamint a szabadalmi ügyvivők továbbképzésében; 

- közreműködik a szabadalmi ügyvivők között a kartársi jóviszony fenntartásában; 

- elősegíti a szabadalmi ügyvivők társadalmi elismertségének növekedését a 

szabadalmi ügyvivői munka jelentőségének széles körű ismertetésével; 

- szakmai rendezvényeket szervez és kiadványokat jelentet meg; 

- ápolja a szabadalmi ügyvivői kar, különösen a volt Magyar Hites Szabadalmi 

Ügyvivők Testületének és a magyar szabadalmi ügyvivők korábbi társadalmi szervezetének 

hagyományait, és kegyelettel őrzi az elhunyt tagok emlékét; 

- kapcsolatot tart más szellemi szabadfoglalkozásúak köztestületeivel; 

- együttműködik a tevékenységi körét érintő társadalmi szervezetekkel; 

- kapcsolatot tart az Európai Szabadalmi Hivatal előtti hivatásos képviselők 

Intézetével (epi), továbbá a külföldi szabadalmi ügyvivői kamarákkal és testületekkel; e 

tevékenysége során az alábbi neveket használja: 

 Hungarian Chamber of Patent Attorneys, 
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 Ungarische Patentanwaltskammer, 

 Chambre Hongroise des Conseils en Propriété Industrielle; 

- levélpapírján és pecsétjén használja a Magyar Köztársaság címerét [Szüt. 28. § (3) 

bek.]. 

A kamarai tagság és a tagok nyilvántartása 

 

2. § 

 

(1) A Kamarába való felvételt írásban kell kérni. A kérelemmel közölni kell a 

következő adatokat: kérelmező neve, címe, állampolgársága, születési helye és ideje, anyja 

neve; egyetemi diplomájának neme, száma és kelte; adott esetben tudományos fokozatai; 

irodája neve, címe, telefon- és telefaxszáma, valamint elektronikus levelezési címe; adott 

esetben munkáltatója neve, címe és telefon- és telefaxszáma, valamint elektronikus levelezési 

címe [Szüt. 28/A. § (1) bek. a) pont]. A kérelemhez eredetiben vagy hiteles másolatban 

csatolni kell a felvételi jogosultságot [Szüt. 2. § (2) és (3) bek.] igazoló okiratokat. A 

felvételről a Kamara elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) határozattal dönt. 

(2) Felvétel esetén a kérelmezőt fel kell hívni a szabadalmi ügyvivői eskü (Szüt. 3. §) 

letételére. 

(3) A nem magyar állampolgár szabadalmi ügyvivők esküjének [Szüt. 3. § (3) bek.] 

szövege a következő: 

"Én ..................................................... fogadom, hogy szabadalmi ügyvivői 

hivatásomat Magyarország Alaptörvénye és az egyéb jogszabályok megtartásával 

lelkiismeretesen gyakorlom. Hivatásom gyakorlása során szakmai kötelességeimet 

lelkiismeretesen és a legjobb tudásom szerint, ügyfelem érdekében eljárva teljesítem, az 

ennek során tudomásomra jutott titkot megőrzöm. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten 

engem úgy segéljen!" 

 

(4) A szabadalmi ügyvivői esküről esküokmányt kell felvenni, amelyet az esküt tevő 

és a Kamara elnöke ír alá. 

(5) A szabadalmi ügyvivőt a tagok nyilvántartásába a felvételről szóló jogerős 

határozat keltével kell bejegyezni. A tag a bejegyzésénél a mindenkor következő sorszámot 

kapja. 

 

3. § 

 

(1) A tagok nyilvántartásába való bejegyzés és az eskü letétele után a Kamara a tag 

számára fényképes szabadalmi ügyvivői igazolványt [Szüt. 13. § (2) bek.] állít ki, amelyben 

fel kell tüntetni a szabadalmi ügyvivői működés szervezetét, illetőleg formáját is. 

(2) Az igazolványt évente érvényesíttetni kell, az a tárgyévet követő március 31-ig 

érvényes. 

(3) A tag az igazolvány elvesztését vagy eltűnését nyolc napon belül köteles a 

Kamarának bejelenteni. Ez esetben a Kamara a tag számára új igazolványt állít ki. 

 

4. § 

 

(1) A Kamara határozattal állapítja meg a szabadalmi ügyvivő kamarai tagságának 

megszűnését [Szüt. 5. § (1) bek. a) – c) és e) – j ) pontok], ha 

a) arról írásban lemondott; 

b) a közügyektől vagy a szabadalmi ügyvivői foglalkozástól a bíróság jogerős 

ítéletével eltiltotta; 
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c) a bíróság jogerős ítéletével szándékos bűncselekmény elkövetése miatt 

szabadságvesztésre ítélte; 

d) kamarai tagdíjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tett eleget; 

e) európai uniós tagállambeli állampolgársága megszűnt; 

f) cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezték; 

g) működését iparjogvédelmi ügyekben eljáró hatóságnál vagy bíróságnál folytatja; 

h) megszűnt szabadalmi ügyvivői felelősségbiztosítása; vagy 

i) megszűnt rendelkezési joga a szabadalmi ügyvivői tevékenység folytatásához 

megfelelő irodahelyiségre. 

(2) Azt a szabadalmi ügyvivőt, akit jogerős fegyelmi határozattal a Kamarából való 

kizárás fegyelmi büntetéssel sújtottak [Szüt. 5. § (1) bek. d) pont], a tagok nyilvántartásából a 

fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napjával kell törölni. 

(3) Az elhunyt szabadalmi ügyvivőt [Szüt. 5. § (1) bek. k) pont] a tagok 

nyilvántartásából az elhalálozás napjával kell törölni. 

 

5. § 

 

(1) A szabadalmi ügyvivő kamarai tagságának a 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti 

megszűnését a tagok nyilvántartásába csak jogerős határozat alapján szabad bejegyezni. 

Ezekben az esetekben a szabadalmi ügyvivői igazolványt be kell vonni. 

(2) A Kamara a szabadalmi ügyvivő tagságának megszűnése esetén annak 

helyreállítása ügyében a Szüt. 5. §-ának (2) és (3) bekezdése alapján jár el. 

(3) Ha az elhunyt, illetőleg az ügyek ellátására képtelenné vált szabadalmi ügyvivő 

folyamatban lévő ügyei ezt szükségessé teszik, az ügyfél megkeresése alapján a Kamara 

kezdeményezi gondnok, illetőleg ügygondnok kirendelését. 

 

A tag jogai és kötelességei 
 

6. § 

A Kamara tagja 

a) szavazati joggal részt vehet a Kamara közgyűlésén [Szüt. 29. § (1) bek. a) pont]; 

b) bármely kamarai tisztségre megválasztható, ha nem áll fegyelmi büntetés hatálya 

alatt [Szüt. 29. § (1) bek. b) pont]; 

c) javaslattal, észrevétellel fordulhat a Kamara bármely szervéhez [Szüt. 29. § (1) bek. 

c) pont]; 

d) részt vehet a Kamara rendezvényein és a munkabizottságokban folyó munkában; 

e) igénybe veheti a Kamara szolgáltatásait; 

f) iratain jogosult feltüntetni kamarai tagságának tényét. 

 

7. § 

 

A Kamara tagja köteles 

a) megtartani a Kamara alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglalt előírásokat 

[Szüt. 29. § (2) bek. a) pont]; 

b) határidőben megfizetni a kamarai tagdíjat (37. §) és a Kamara által esetenként előírt 

rendkívüli kamarai hozzájárulást, valamint szolgáltatni a Kamara által előírt adatokat a tagdíj 

összegének meghatározásához [Szüt. 29. § (2) bek. b) pont]; 

c) írásban bejelenteni a Kamarának szabadalmi ügyvivői működésének szervezeti 

keretét, szabadalmi ügyvivői iroda, szabadalmi ügyvivői társaság, illetőleg gazdálkodó szerv 
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esetén a szervezet nevét és az abban való működés formáját, az irodai címet, továbbá - tizenöt 

napon belül - az ezekben bekövetkezett változásokat [Szüt. 29. § (2) bek. c) pont]; 

d) írásban bejelenteni a Kamarának tizenöt napon belül, ha a 4. § (1) bekezdése b), c) 

és e) – i) pontjai szerinti valamely körülmény bekövetkezett. 

 

8. § 

 

(1) Ha a szabadalmi ügyvivő országgyűlési képviselői vagy polgármesteri 

megbízatása miatt vagy egyéb indokolt esetben szabadalmi ügyvivői működését szüneteltetni 

kívánja [Szüt. 20. § (3) bek.], gondoskodnia kell megfelelő helyettesítésről vagy folyamatban 

lévő ügyeinek felszámolásáról. 

(2) A szüneteltetés kezdetét és a szabadalmi ügyvivői működés újrakezdését 

előzetesen be kell jelenteni a Kamarának. 

(3) A szüneteltetés alatt a szabadalmi ügyvivő nem gyakorolhatja a kamarai tagságból 

eredő jogokat, és nem terhelik az abból fakadó kötelezettségek [Szüt. 20. § (4) bek.]. 

(4) A szüneteltetés időtartama a szabadalmi ügyvivőnél foglalkoztatott szabadalmi 

ügyvivőjelölt gyakorlati idejébe nem számít be. 

(5) A szüneteltetés tényét a Kamara a tag nyilvántartásában feljegyzi; a működését 

szüneteltető szabadalmi ügyvivő nem szerepel a tagok közzétett névsorában [30. § p) pont]. 

 

9. § 

 

(1) A Kamara tagja nem folytathat olyan kereső tevékenységet, amely a szabadalmi 

ügyvivői hivatással a Szüt. 14. § (1) bekezdése szerint összeférhetetlen. 

(2) Ha az összeférhetetlenség a kamarai tagfelvételt követően válik ismertté vagy 

keletkezik, a Kamara felhívja a tagot az összeférhetetlenség megszüntetésére. 

 

A szabadalmi ügyvivői irodák nyilvántartása 

 

10. § 

 

(1) A szabadalmi ügyvivői iroda vezetőjének az iroda kamarai nyilvántartásba vételét 

[Szüt. 8. § (1) bek.] írásban kell kérnie. A kérelemmel közölni kell az iroda nevét, címét, 

telefon- és telefaxszámát, elektronikus levelezési címét, valamint tagjainak nevét, adott 

esetben alkalmazott szabadalmi ügyvivőinek és ügyvivőjelöltjeinek nevét [Szüt. 28/A. § (1) 

bek. b) pont]. A kérelemhez csatolni kell az iroda alapszabályát [Szüt. 8. § (2) bek.] és az 

alakuló taggyűlés jegyzőkönyvét, amelyből kitűnik az iroda tagjainak és vezetőjének neve. Ha 

az alapszabály jogszabályba ütközik, azt harminc napon belül módosításra vissza kell küldeni 

a kérelmezőnek [Szüt. 8. § (3) bek.]. A nyilvántartásba vételről az Elnökség határozattal dönt. 

(2) Az irodát a szabadalmi ügyvivői irodák nyilvántartásába a nyilvántartásba vételről 

szóló jogerős határozat keltével kell bejegyezni. Az iroda a bejegyzésénél a mindenkor 

következő sorszámot kapja. 

 

11. § 

 

(1) A szabadalmi ügyvivői iroda vezetője tizenöt napon belül köteles benyújtani a 

Kamarának az iroda alapszabályának módosítását [Szüt. 8. § (2) bek.], továbbá bejelenteni a 

Kamarának, ha az iroda nevében, címében, vezetőjében, tagjaiban, illetőleg szabadalmi 

ügyvivő vagy szabadalmi ügyvivőjelölt alkalmazottaiban változás állt be, ha alirodát [Szüt. 8. 

§ (6) bek.] létesítettek, illetőleg azt megszüntették, avagy ha az iroda megszűnt. 
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(2) Az alapszabály módosítását a Kamara határozattal veszi tudomásul. 

(3) Ha a nyilvántartásba vételt követően olyan körülmény lép fel, amelynek folytán a 

nyilvántartásba vételt meg kellene tagadni, a Kamara felhívja a szabadalmi ügyvivői iroda 

vezetőjét e körülmény megszüntetésére. 

(4) Ha az iroda megszűnt, a Kamara törli a szabadalmi ügyvivői irodák 

nyilvántartásából. 

 

A szabadalmi ügyvivői társaságok nyilvántartása 

 

12. § 

 

(1) A szabadalmi ügyvivői társaság ügyvezetőjének a kamarai nyilvántartásba vételt a 

társaság cégbírósági bejegyzése jogerőre emelkedését követő harminc napon belül [Szüt. 11. § 

(1) bek.] írásban kell kérnie. A kérelemhez csatolni kell a cégbírósági bejegyzést igazoló 

okiratot és a társasági szerződést vagy alapító okiratot, továbbá közölni kell a társaság telefon- 

és telefaxszámát, valamint elektronikus levelezési címét, és a társaságnál foglalkoztatott 

alkalmazott szabadalmi ügyvivők és szabadalmi ügyvivőjelöltek nevét [Szüt. 28/A. § (1) bek. 

b) pont]. A nyilvántartásba vételről az Elnökség határozattal dönt. 

(2) A társaságot a szabadalmi ügyvivői társaságok nyilvántartásába a nyilvántartásba 

vételről szóló jogerős határozat keltével kell bejegyezni. A társaság a bejegyzésénél a 

mindenkor következő sorszámot kapja. 

 

13. § 

 

(1) A szabadalmi ügyvivői társaság ügyvezetője tizenöt napon belül köteles benyújtani 

a Kamarának a társasági szerződés módosítását, továbbá bejelenteni a Kamarának, ha a 

társaság neve, címe vagy ügyvezetője megváltozott, tagjaiban, illetve szabadalmi ügyvivő 

alkalmazottaiban változás állt be, avagy a társaság megszűnt. 

(2) Ha a nyilvántartásba vételt követően olyan körülmény lép fel, amelynek folytán a 

nyilvántartásba vételt meg kellene tagadni, a Kamara felhívja a szabadalmi ügyvivői társaság 

ügyvezetőjét e körülmény megszüntetésére. 

(3) Ha a társaság megszűnt, a Kamara törli a szabadalmi ügyvivői társaságok 

nyilvántartásából. 

 

A szabadalmi ügyvivőjelöltek nyilvántartása 

 

14. § 

 

(1) A szabadalmi ügyvivőjelöltek névjegyzékébe történő bejegyzést írásban kell kérni. 

A kérelemmel közölni kell a kérelmező nevét, címét, állampolgárságát, születési helyét és 

idejét, anyja nevét, egyetemi diplomájának nemét, számát és keltét, adott esetben tudományos 

fokozatát, és munkáltatója nevét, címét, telefon- és telefaxszámát, valamint elektronikus 

levelezési címét [Szüt. 28/A. § (1) bek. a) pont]. A kérelemhez eredetiben vagy hiteles 

másolatban csatolni kell a bejegyzési jogosultságot [Szüt. 26. § (2) bek.] igazoló okiratokat. A 

bejegyzésről az Elnökség határozattal dönt. 

(2) A szabadalmi ügyvivőjelöltet a bejegyzésről szóló jogerős határozat alapját képező 

kérelemnek a Kamarához való beérkezési napjával kell bejegyezni a szabadalmi 

ügyvivőjelöltek névjegyzékébe. Az ügyvivőjelölt a bejegyzésénél a mindenkor következő 

sorszámot kapja. 
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15. § 

 

(1) A szabadalmi ügyvivőjelöltek névjegyzékébe való bejegyzés után a Kamara az 

ügyvivőjelölt számára fényképes szabadalmi ügyvivőjelölti igazolványt állít ki, amelyben fel 

kell tüntetni az ügyvivőjelölt munkáltatóját is. 

(2) Az igazolványt évente érvényesíttetni kell, az a tárgyévet követő március 31-ig 

érvényes. 

(3) Az ügyvivőjelölt az igazolvány elvesztését vagy eltűnését nyolc napon belül 

köteles a Kamarának bejelenteni. Ez esetben a Kamara az ügyvivőjelölt számára új 

igazolványt állít ki. 

 

16. § 

 

(1) A Kamara határozattal törli a szabadalmi ügyvivőjelöltek névjegyzékéből [Szüt. 

26. § (4) bek. a) – c) és f) pontok] azt, 

a)   aki ezt írásban kérte; 

b) akinek szabadalmi ügyvivőjelölti munkaviszonya megszűnt, ha újabb ilyen 

munkaviszony létesítését a megszűnéstől számított három hónapon belül nem igazolta; 

c) akit a bíróság jogerős ítéletével szándékos bűncselekmény elkövetése miatt 

szabadságvesztésre ítélt, illetve a közügyektől eltiltott; 

d)  akit cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyeztek; 

e) aki európai uniós állambeli állampolgárságát elvesztette. 

(2) Azt az ügyvivőjelöltet, akit jogerős fegyelmi határozattal a szabadalmi 

ügyvivőjelöltek névjegyzékéből való törlés fegyelmi büntetéssel sújtottak [Szüt. 26. § (4) bek. 

d) pont], a szabadalmi ügyvivőjelöltek névjegyzékéből a fegyelmi határozat jogerőre 

emelkedésének napjával kell törölni. 

(3) Az elhunyt ügyvivőjelöltet [Szüt. 26. § (4) bek. g) pont] a szabadalmi 

ügyvivőjelöltek névjegyzékéből az elhalálozás napjával kell törölni. 

 

 

17. § 

 

(1) Az ügyvivőjelöltnek a 16. § (1) és (2) bekezdése szerinti törlését a szabadalmi 

ügyvivőjelöltek névjegyzékébe csak jogerős határozat alapján szabad bejegyezni. Ezekben az 

esetekben a szabadalmi ügyvivőjelölti igazolványt be kell vonni. 

(2) Az ügyvivőjelölt tizenöt napon belül köteles bejelenteni a Kamarának, ha 

ügyvivőjelölti foglalkoztatásában változás állott be, vagy a 16. § b) - e) pontjai szerinti 

valamely körülmény bekövetkezett. 

(3) A szabadalmi ügyvivői vizsga letétele után a szabadalmi ügyvivőjelölti 

munkaviszonyt a vizsgát követő három hónapon belül meg kell szüntetni. 

(4) Ha az ügyvivőjelöltet a szabadalmi ügyvivői vizsga letétele után a Kamarába 

tagként felveszik, őt a szabadalmi ügyvivőjelöltek névjegyzékéből a szabadalmi ügyvivők 

nyilvántartásába kell átjegyezni. 
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A közösségi képviselőkkel kapcsolatos ügyek 
 

18. § 

 

(1) A közösségi képviselők névjegyzékébe történő felvételt írásban kell kérni [Szüt. 

27/B. § (1) – (2) bek.]. A kérelemhez csatolni kell a bejegyzési jogosultságot [Szüt. 27/A. § 

(2) bek. és 27/B. § (3) bek.] igazoló okiratokat, valamint igazolni kell a névjegyzékbe vételi 

díj megfizetését [37. § (12) bek.]. A névjegyzékbe vételi eljárás és névjegyzék vezetésének 

részletes szabályait az Elnökség által kiadandó külön szabályzat állapítja meg [Szüt. 27/B. § 

(7) bek.].  

(2) A névjegyzékbe vételről az Elnökség határozattal dönt. A közösségi képviselőt a 

névjegyzékbe vételről szóló jogerős határozat keltével kell bejegyezni a közösségi képviselők 

névjegyzékébe. A közösségi képviselő a bejegyzésénél a mindenkor következő sorszámot 

kapja. 

(3) A közösségi képviselők névjegyzékében fel kell tüntetni [Szüt. 27/C. §] a 

közösségi képviselő 

a) nevét és állampolgárságát; 

b) más tagállambeli címét és - ha van - belföldi címét; 

c) szabadalmi ügyvivői irodájának vagy társaságának, európai közösségi hivatásos 

iparjogvédelmi képviselői irodájának vagy társaságának, alkalmazott vagy gazdálkodó 

szervezetnél foglalkoztatott közösségi képviselő esetében munkáltatójának és - ha van - az 

együttműködő magyar egyéni szabadalmi ügyvivőnek, szabadalmi ügyvivői irodának vagy 

szabadalmi ügyvivői társaságnak a nevét és címét; 

d) névjegyzékbe vételére, az onnan való törlésére, valamint tevékenysége 

megkezdésére, felfüggesztésére, szünetelésére és megszűnésére vonatkozó adatokat; 

e) tevékenységének jellegét (állandó vagy eseti szolgáltatást nyújtó); 

f) tagállamának nevét, ahol a szabadalmi ügyvivői tevékenység folytatására 

jogosultsággal rendelkezik; valamint 

g) szakmai elnevezését (szükség szerint annak magyar nyelvű kiegészítő 

magyarázatával együtt) és hivatásos iparjogvédelmi képviselői társulásának megnevezését, 

úgy, ahogyan azt a tagállamában használja. 

 

18/A. § 

 

(1) A közösségi képviselők névjegyzékébe való bejegyzés után a Kamara a közösségi 

képviselő számára fényképes európai közösségi hivatásos iparjogvédelmi képviselői 

igazolványt állít ki. 

(2) Az igazolvány tartalmazza a 18. § (3) bekezdése a) – c) és e) – g) pontjai szerinti 

adatokat. 

(3) Az igazolványt évente érvényesíttetni kell, az a tárgyévet követő március 31-ig 

érvényes.  

(4) A közösségi képviselő az igazolvány elvesztését vagy eltűnését nyolc napon belül 

köteles a Kamarának bejelenteni. Ez esetben a Kamara a közösségi képviselő számára új 

igazolványt állít ki. 

 

18/B. § 

 

(1) A Kamara határozattal törli a közösségi képviselőt a közösségi képviselők 

névjegyzékéből [Szüt. 27/E. § (1) bek. a) és c) – e) pontok], ha 
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a) nem felel meg azoknak a feltételeknek, amelyeknek az igazolását az Szüt. 27/B. § 

(3) bekezdése előírja; 

b) európai uniós tagállambeli állampolgársága megszűnt; 

c) felvették a Kamarába; vagy 

d) kérte a névjegyzékből való törlését.  

(2) Azt a közösségi képviselőt, akit jogerős fegyelmi határozattal a közösségi 

képviselők névjegyzékéből való törlés fegyelmi büntetéssel sújtottak [Szüt. 27/E. § (1) bek. b) 

pont], a közösségi képviselők névjegyzékéből a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének 

napjával kell törölni. 

(3) Az elhunyt közösségi képviselőt [Szüt. 27/E. § (1) bek. f) pont] a közösségi 

képviselők névjegyzékéből az elhalálozás napjával kell törölni. 

 

18/C. § 

 

(1) A közösségi képviselőnek a 18/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti törlését a 

közösségi képviselők névjegyzékébe csak jogerős határozat alapján szabad bejegyezni. 

Ezekben az esetekben a közösségi képviselői igazolványt be kell vonni. 

(2) A közösségi képviselő tizenöt napon belül köteles bejelenteni a Kamarának, ha a 

18. § (3) bekezdése szerinti adataiban változás állott be, vagy a 4. § (1) bekezdésének b), c) és 

f) –h) pontjai, illetve a 18/B. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti valamely körülmény 

bekövetkezett. 

(3) Ha a közösségi képviselőt a Kamarába tagként felveszik [Szüt. 27/D. § (1) bek.], 

őt a közösségi képviselők névjegyzékéből a szabadalmi ügyvivők nyilvántartásába kell 

átjegyezni. 

 

18/D. § 

 

(1) A névjegyzékbe felvett közösségi képviselőnek a Kamarába tagként történő 

felvételre irányuló kérelmére, illetve a kérelem elbírálására a 2. és 3. § rendelkezéseit kell 

értelemszerűen alkalmazni. Az eltéréseket, különösen a Szüt. 27/D. § (1) bekezdésének b) és 

c) pontjában foglalt feltételek teljesítésének módját az Elnökség által kiadandó külön 

szabályzat állapítja meg [Szüt. 27/D. § (3) bek.]. 

(2) Az európai közösségi hivatásos iparjogvédelmi képviselői irodák és társaságok 

[Szüt. 27/G. § (4) bek.] nyilvántartására e szabályzatnak a szabadalmi ügyvivői irodákra (10. 

és 11. §), illetve a szabadalmi ügyvivői társaságokra (12. és 13. §) vonatkozó rendelkezéseit 

kell megfelelően alkalmazni. 

 

A Kamara közigazgatási jellegű határozataival kapcsolatos eljárás szabályai 
 

19. § 

 

(1) Ha a kamarai tagsággal, a szabadalmi ügyvivőjelölttel, a szabadalmi ügyvivői 

irodával, a szabadalmi ügyvivői társasággal vagy a közösségi képviselővel kapcsolatos 

kérelem vagy bejelentés hiányos, illetőleg nem látszik teljesíthetőnek, a kérelmezőt, illetőleg 

bejelentőt legalább két hónapos határidő kitűzésével hiánypótlásra, illetőleg nyilatkozattételre 

kell felhívni. 

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kérelem tárgyában a döntés az Elnökség hatáskörébe 

tartozik, a kérelmet a Kamara elnöke – adott esetben a hiánypótlásra, illetőleg 

nyilatkozattételre adott határidő eltelte után – az Elnökség legközelebbi ülése elé terjeszti. 
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(3) A kamarai tagfelvétel és a tagság megszűnése, a szabadalmi ügyvivőjelölt 

névjegyzékbe való bejegyzése és a névjegyzékből való törlése, a szabadalmi ügyvivői iroda és 

a szabadalmi ügyvivői társaság nyilvántartásba vétele és a nyilvántartásból való törlése, 

valamint a közösségi képviselő névjegyzékbe vétele és a névjegyzékből való törlése ügyében 

hozott határozatot tizenöt napon belül írásban kell közölni az érdekelttel. A határozatot a 

Kamara nevében kell kiadni, és azt a Kamara elnöke vagy az őt helyettesítő alelnök írja alá. 

(4) A (3) bekezdés szerinti határozatot indokolni kell, és abban jogorvoslat lehetősége 

esetén (Szüt. 30. §) arra vonatkozó kitanítást kell adni. 

(5) Ha a (4) bekezdésben említett határozat elleni keresetlevelet a Kamaránál nyújtják 

be, azt – az ügy irataival és a keresetre vonatkozó nyilatkozattal együtt – nyolc napon belül 

továbbítani kell a Fővárosi Bírósághoz [Polgári Perrendtartás 330. § (1) bek. és 331. §; Szüt. 

30. §]. Az elkésetten benyújtott keresetlevelet is továbbítani kell a Fővárosi Bírósághoz 

[Polgári Perrendtartás 330. § (4) bek.]. 

(6) A Kamarát az (5) bekezdés szerinti közigazgatási perben a Kamara elnöke vagy az 

Elnökségnek általa megbízott tagja képviseli [Szüt. 31. § (3) bek.]. 

(7) A Kamara (3) és (4) bekezdésben említett, keresettel meg nem támadott határozata 

a kézbesítéstől számított harminc nap elteltével emelkedik jogerőre. 

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott ügyekben igazolási kérelmet az elmulasztott 

határnaptól, illetőleg az elmulasztott határidő utolsó napjától számított tizenöt napon belül 

lehet előterjeszteni. Ha a mulasztás az érdekeltnek később jutott tudomására, vagy az akadály 

később szűnt meg, a határidő a tudomásra jutástól, illetőleg az akadály megszűnésétől 

kezdődik. Az elmulasztott határnaptól, illetőleg az elmulasztott határidő utolsó napjától 

számított hat hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni. 

(9) A tagokkal, a szabadalmi ügyvivőjelöltekkel, a szabadalmi ügyvivői irodákkal és a 

szabadalmi ügyvivői társaságokkal, valamint a közösségi képviselőkkel kapcsolatos iratokat 

személyenként elkülönítve kell őrizni. 

 

A Kamara szervei és tisztségviselői 
 

20. § 

 

(1) A Kamara szervei a Közgyűlés, az Elnökség, a Fegyelmi Bizottság és a 

Számvizsgáló Bizottság [Szüt. 31. § (1) bek.]. A Közgyűlés vagy az Elnökség egyéb 

bizottságokat és munkabizottságokat hozhat létre. 

(2) A Kamara tisztségviselői az elnök, a két alelnök és a pénztáros [Szüt. 31. § (2) 

bek.]. 

(3) Az Elnökség az elnökből, a két alelnökből, a pénztárosból és további öt tagból áll, 

és két póttagja van. 

(4) A Fegyelmi Bizottság elnökből, öt tagból és két póttagból áll. A Fegyelmi 

Bizottság elnöke, tagja és póttagja nem lehet elnöke, tagja vagy póttagja az Elnökségnek vagy 

a Számvizsgáló Bizottságnak. 

(5) A Számvizsgáló Bizottság elnökből, két tagból és egy póttagból áll. A 

Számvizsgáló Bizottság elnöke, tagja és póttagja nem lehet elnöke, tagja vagy póttagja az 

Elnökségnek. 

(6) A névjegyzékbe felvett közösségi képviselők által létrehozott önálló bizottság 

[Szüt. 27/I. § (2) bek.] elnökből és egy vagy két tagból áll. 

(7) A Kamara tisztségviselői és az egyéb kamarai tisztségeket ellátó személyek 

tevékenységüket díjazás nélkül látják el; a Kamara megtéríti kamarai tevékenységükkel 

kapcsolatos indokolt és igazolt költségeiket. 
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(8) A Kamara tisztségviselőit, az Elnökség további tagjait és póttagjait, a Fegyelmi 

Bizottság elnökét, tagjait és póttagjait, a Számvizsgáló Bizottság elnökét, tagjait és póttagját, 

valamint a közösségi képviselők önálló bizottságának elnökét és tagjait titoktartási 

kötelezettség terheli a kamarai tevékenységük során tudomásukra jutott szabadalmi ügyvivői 

titok, továbbá a szabadalmi ügyvivőkre és ügyvivőjelöltekre, a szabadalmi ügyvivői irodákra 

és társaságokra, a közösségi képviselőkre, valamint a kérelmezőkre vonatkozó tények és 

körülmények tekintetében. A titoktartási kötelezettség a kamarai tisztség megszűnése után is 

fennmarad. 

(9) A (8) bekezdés szerinti titoktartásra kötelezni kell a Kamara alkalmazottait [33. § 

(1) bek.] is. 

(10) Ha a (8) bekezdés szerinti kamarai tisztséget viselő szabadalmi ügyvivőt vagy 

közösségi képviselőt fegyelmi büntetéssel sújtják, tisztsége a fegyelmi határozat jogerőre 

emelkedésével megszűnik. 

 

A Közgyűlés 
 

21. § 

 

A szabadalmi ügyvivő tagok összességéből álló Közgyűlés kizárólagos hatáskörrel 

a) megállapítja és módosítja a Kamara alapszabályát és fegyelmi szabályzatát [Szüt. 

32. § (1) bek. a) pont], valamint a szabadalmi ügyvivői hivatás gyakorlására vonatkozó etikai 

szabályzatot és a szabadalmi ügyvivői felelősségbiztosításra vonatkozó szabályzatot [Szüt. 33. 

§ (2) és (3) bek.]; 

b) megválasztja a Kamara tisztségviselőit, az Elnökség további tagjait és póttagjait, a 

Fegyelmi Bizottság elnökét, tagjait és póttagjait, valamint a Számvizsgáló Bizottság elnökét, 

tagjait és póttagját, illetőleg ezek bármelyikét visszahívja [Szüt. 32. § (1) bek. b) pont]; 

c) megállapítja a kamarai alap- és kiegészítő tagdíjat [Szüt. 32. § (1) bek. c) pont] és a 

névjegyzékbe vételi díjat [Szüt. 27/B. § (7)]; 

d) szükség esetén rendkívüli kamarai hozzájárulás fizetését írhatja elő [Szüt. 32. § (1) 

bek. c) pont]; 

e) megvitatja a Kamara elnökének és a Számvizsgáló Bizottság elnökének 

beszámolóját és határoz e beszámolók elfogadásáról; valamint 

f) határoz az Elnökség által előterjesztett éves költségvetési beszámoló elfogadásáról. 

 

22. § 

 

(1) A Közgyűlést a Kamara elnöke hívja össze szükség szerint, de évente legalább 

egyszer az év első negyedévében. A Közgyűlés helyét és idejét, valamint napirendjét a 

tagokkal a Közgyűlés előtt legalább tizenöt nappal elküldött meghívón kell közölni. A 

Közgyűlésre meg kell hívni a szabadalmi ügyvivőjelölteket és a névjegyzékbe felvett 

közösségi képviselőket is. 

 

(2) Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha azt a működés törvényességének 

helyreállítása céljából a bíróság elrendeli [Szüt. 35. § (3) bek. b) pont], az Elnökség 

elhatározza, a Számvizsgáló Bizottság indítványozza, avagy a tagok legalább egytizede az ok 

és a cél megjelölésével írásban kéri. 

(3) A Közgyűlés nem nyilvános, azon a tevékenységüket szüneteltető tagok, a 

szabadalmi ügyvivőjelöltek és a névjegyzékbe felvett közösségi képviselők szavazati jog 

nélkül vehetnek részt. A Kamara elnökének meghívására indokolt esetben vendégek is jelen 

lehetnek. 
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23. § 

 

(1) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagoknak legalább a 

fele jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, akkor a 

tizenöt napon belüli időpontra újból összehívott Közgyűlés az eredeti napirendbe felvett 

kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes [Szüt. 32. § (2) bek.]. 

(2) A Közgyűlésen minden jelenlévő szavazásra jogosult tagot egy szavazat illet meg. 

A Közgyűlés határozatait a jelenlévő szavazásra jogosult tagok több mint felének 

szavazatával hozza. Az alapszabály, a fegyelmi szabályzat és a visszahívás tárgyában hozott 

határozatok meghozatalához a jelenlévő szavazásra jogosult tagok legalább kétharmadának 

szavazata szükséges [Szüt. 32. § (3) bek.]. 

(3) Az alapszabály és a fegyelmi szabályzat módosítására vonatkozó javaslatokat az 

Elnökség a meghívóval együtt írásban megküldi a tagoknak. Az alapszabály és a fegyelmi 

szabályzat módosítására vonatkozó bármely további javaslat felvétele a napirend 

kiegészítésével azonosan történik. 

(4) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

A választások 

 

24. § 

 

(1) A Kamara tisztségviselőit, az Elnökség további tagjait és póttagjait, a Fegyelmi 

Bizottság elnökét, tagjait és póttagjait, valamint a Számvizsgáló Bizottság elnökét, tagjait és 

póttagját a Kamara választható tagjai közül három évre titkos szavazással kell megválasztani. 

A megválasztottak a három éves időtartam lejárta után a következő választás eredményének 

kihirdetéséig maradnak hivatalban. 

(2) A tisztségviselők, a Fegyelmi Bizottság elnöke és a Számvizsgáló Bizottság 

elnöke legfeljebb egyszer választhatók újra ugyanarra a megbízatásra. 

(3) Ha a Kamara elnökének tisztsége a választási időtartam lejárta előtt megüresedik, 

új elnököt kell választani, aki az eredeti időtartam lejártáig marad hivatalban. 

(4) Nem választható az a szabadalmi ügyvivő, aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll 

[Szüt. 29. § (1) bek. b) pont]. 

 

25. § 

 

(1) Az Elnökség a választást megelőzően három tagú Jelölő Bizottságot választ, 

amely elnökből és két tagból áll. 

(2) A Jelölő Bizottság a tagság véleményének figyelembevételével állít jelölteket a 

megválasztandó tisztségekre. Egy tisztségre több jelölt is állítható. 

(3) A tisztújító Közgyűlésen a Jelölő Bizottság jelölése után bármely jelenlévő tag is 

állíthat jelöltet. 

(4) A tisztújító Közgyűlés a választás előtt Szavazatszedő Bizottságot választ, amely 

elnökből és két tagból áll. 

 

26. § 

 

(1) A választást úgy kell megtartani, hogy először az elnök, ezután a két alelnök, 

utána a pénztáros, majd az Elnökség további tagjai és póttagjai legyenek megválasztva. Ezek 
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után kell megválasztani a Fegyelmi Bizottság elnökét, tagjait és póttagjait, valamint a 

Számvizsgáló Bizottság elnökét, tagjait és póttagját. 

(2) A tisztségviselők megválasztásához az első fordulóban a jelenlévő tagok több 

mint felének szavazata szükséges. Ha az első fordulóban egyik jelölt sem ért el abszolút 

többséget, az első fordulóban legtöbb szavazatot kapott két jelölt közül azt kell 

megválasztottnak tekinteni, aki a második fordulóban több szavazatot kap. Azok a 

szavazatok, amelyek a második fordulóban nem e két jelöltre esnek, érvénytelenek. Ha a két 

jelölt a második fordulóban azonos számú szavazatot kapott, sorsolással kell dönteni. 

(3) Az egyéb tisztségekre az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki a legtöbb 

szavazatot kapta. Ha az első fordulóban két vagy több jelölt azonos számú szavazata miatt 

nem született döntés, e jelöltek közül azt kell megválasztottnak tekinteni, aki a második 

fordulóban több szavazatot kap, illetőleg a legtöbb szavazatot kapja. Azok a szavazatok, 

amelyek a második fordulóban nem e jelöltekre esnek, érvénytelenek. Ha a jelöltek a második 

fordulóban azonos számú szavazatot kaptak, sorsolással kell dönteni. 

(4) A Közgyűlésről felvett jegyzőkönyvben [23. § (4) bek.] rögzíteni kell a 

választások eredményét. 

 

Az Elnökség 
 

27. § 

 

Az Elnökség ellátja a jogszabályban és eme alapszabályban ráruházott feladatokat, így 

különösen 

a) dönt a tagfelvétel, a szabadalmi ügyvivőjelölt névjegyzékbe való bejegyzése, a 

szabadalmi ügyvivői iroda és a szabadalmi ügyvivői társaság nyilvántartásba vétele, a 

közösségi képviselő névjegyzékbe vétele, valamint a kamarai tagság megszűnésének 

megállapítása, a szabadalmi ügyvivőjelölt névjegyzékből való törlése és a közösségi képviselő 

névjegyzékből való törlése ügyében; 

b) felhívja a tagot az összeférhetetlenség [9. § (2) bek.], a szabadalmi ügyvivői iroda 

vezetőjét [11. § (3) bek.] és a szabadalmi ügyvivői társaság ügyvezetőjét [13. § (2) bek.] a 

nyilvántartásba vételt kizáró körülmény megszüntetésére; 

c) törli a megszűnt szabadalmi ügyvivői irodát [11. § (4) bek.] és szabadalmi ügyvivői 

társaságot [13. § (3) bek.] a nyilvántartásból; 

d) javaslatot tesz a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság szabadalmi ügyvivő tagjaira 

[76/1995. (XII.29.) IKM r. 1. § (3) bek.]; 

e) javaslatot tesz az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szabadalmi ügyvivő tagjaira 

[270/2002. (XII.20.) Korm. r. 2. § (1) bek.]; 

f) kitüntetések, díjak adományozását kezdeményezi szabadalmi ügyvivők részére; 

g) figyelemmel kíséri, hogy szabadalmi ügyvivői tevékenységet csak arra jogosítottak 

végezzenek, és a „szabadalmi ügyvivő” címet [Szüt. 2. § (5) bek.] csak arra jogosultak 

használják; szükség esetén az illetékes hatóságnál eljárást kezdeményez; 

h) véleményezi a szabadalmi ügyvivői tevékenységet érintő jogszabályok tervezetét 

[Szüt. 28. § (5) bek.]; 

i) az iparjogvédelemmel kapcsolatos általános kérdésekben véleményt nyilvánít és az 

illetékes állami szervek felé javaslatot tesz [Szüt. 28. § (5) bek.]; 

j) felkérésre szakvéleményt ad szabadalmi ügyvivőket érintő, illetőleg szabadalmi 

ügyvivői működéssel kapcsolatos kérdésekben; 

k) megállapítja a Kamara éves költségvetését és elkészíti az éves költségvetési 

beszámolót; 

l)  megállapítja és módosítja a költségtérítés [20. § (7) bek.] irányelveit; 
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m) megállapítja és módosítja a Kamara számviteli politikáját és pénzkezelési 

szabályzatát; 

n) megállapítja és módosítja a közösségi képviselők névjegyzékbe vételére és 

tagfelvételére vonatkozó külön szabályzatot [Szüt. 27/B. § (7) bek. és 27/D. § (3) bek.]; 

o) további szabályzatokat adhat ki a Kamara működésével kapcsolatos, illetőleg a 

szabadalmi ügyvivői működést érintő egyéb kérdésekben [Szüt. 33. § (4) bek.]; és 

p) minden olyan kérdésben határozhat, amely nincs a Kamara más szervének vagy 

valamely tisztségviselőjének hatáskörébe utalva. 

 

28. § 

 

(1) Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként a Kamara 

elnöke hívja össze. Az elnökségi tag helyébe, ha eme feladatának ellátásában hosszabb időre 

akadályoztatva van vagy elnökségi tagsága bármely okból megszűnt, az Elnök a választáson 

több szavazatot kapott póttagot hívja be. 

(2) Az Elnökség határozatképes, ha az elnök vagy az őt helyettesítő alelnök, 

továbbá az alelnökök, a pénztáros, az elnökségi tagok és a behívott póttagok közül legalább 

négy személy jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség 

esetén az elnök szavazata dönt. 

(3) Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

(4) Elnökségi ülésen kívül, e-levelezés útján határozat csak akkor hozható, ha 

valamennyi szavazásra jogosult e-levelezési címét a Kamarának írásban vagy elektronikus 

úton bejelentette. A határozatképességre és a határozathozatalra a (2) pont rendelkezései 

megfelelően alkalmazandók. 

(5) Az elnökségi ülésen kívüli határozathozatalra bocsátott határozat tervezetét e-

levelezés útján kell közölni valamennyi szavazásra jogosulttal, akik szavazatukat a határozat 

tervezetének kézhezvételétől számított 8 napon belül a Kamarának bejelentett e-levelezési 

címükről küldött e-levél útján adhatják le. 

(6) Elnökségi ülésen kívüli határozathozatal esetében a határozatot a szavazatok 

leadására nyitva álló határidő leteltét, vagy ha ezen időpont előtt valamennyi szavazásra 

jogosult szavazata beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell 

meghozottnak tekinteni. 

(7) Az elnökségi ülésen kívül hozott határozatot az elnök vagy az őt helyettesítő 

alelnök e-levelezés útján kiküldi az összes szavazásra jogosultnak, megadva a szavazásra 

jogosultak szavazatait is. 

(8) A határozat nem hozható meg elnökségi ülésen kívül, ha a szavazatok leadására 

nyitva álló határidő végéig bármely szavazásra jogosult a Kamarának bejelentett e-levelezési 

címéről küldött e-levél útján tiltakozik a határozat elnökségi ülésen kívül történő meghozatala 

ellen. 

 

Bizottságok és munkabizottságok 
 

29. § 

 

(1) A Közgyűlés, illetőleg az Elnökség valamely feladat ellátására különbizottságot 

hozhat létre a bizottság vezetőjének és tagjainak megválasztásával, illetőleg kijelölésével, 

továbbá munkabizottságot létesíthet a vezető megválasztásával, illetőleg kijelölésével. 

(2) A munkabizottságokba a tagok és a szabadalmi ügyvivőjelöltek önkéntes alapon 

jelentkezhetnek. 
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A Kamara elnöke 
 

30. § 

 

A Kamara elnöke ellátja a Szüt.-ben és eme alapszabályban ráruházott feladatokat, így 

különösen 

a) képviseli a Kamarát [Szüt. 31. § (3) bek.]; 

b) irányítja a Kamara működését és gazdálkodását; 

c) előkészíti és összehívja a Közgyűlést és az Elnökség ülését, valamint azokon 

elnököl; 

d) az előző közgyűlés óta eltelt időszakról beszámol a Közgyűlésnek; 

e) gondoskodik a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásáról; 

f) gondoskodik a Kamara alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a 

kamarai választások eredményének közzétételéről [Polgári Törvénykönyv 65. § (5) bek.]; 

g) az Elnökség hatáskörébe tartozó, a 27. § h), i) és j) pontjában foglalt ügyekben 

sürgősség esetén legalább egy elnökségi tag véleményének meghallgatása után intézkedhet, 

erről az Elnökségnek a soron következő ülésen beszámol; 

h) gondoskodik a tagok, a szabadalmi ügyvivői irodák és a szabadalmi ügyvivői 

társaságok nyilvántartásának, valamint a szabadalmi ügyvivőjelöltek és közösségi képviselők 

névjegyzékének vezetéséről; 

i) felesketi a szabadalmi ügyvivőket (Szüt. 3. §) és a Fegyelmi Bizottság elnökét, 

tagjait és póttagjait [20. § (4) bek.]; 

j) a szabadalmi ügyvivők, a szabadalmi ügyvivőjelöltek és a névjegyzékbe felvett 

közösségi képviselők részére fényképes igazolványt állít ki, és gondoskodik azok évenkénti 

érvényesítéséről; 

k) a szabadalmi ügyvivőjelöltek névjegyzéke alapján igazolja a szabadalmi 

ügyvivőjelölt gyakorlati idejét [76/1995. (XII.29.) IKM r. 3. § (2) bek. d) pont]; 

l) szükség esetén kezdeményezi gondnok, illetőleg ügygondnok kirendelését [5. § (3) 

bek.]; 

m)  fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén a szabadalmi ügyvivő, a szabadalmi 

ügyvivőjelölt, illetőleg a közösségi képviselő ellen fegyelmi eljárást indít; szükség esetén 

előzetesen vizsgálóbiztost rendel ki [Szüt. 24. § (1) bek.];  

n) kapcsolatot tart a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala törvényességi felügyeletet 

ellátó elnökével (Szüt. 34. és 35. §);  

o) kapcsolatot tart a közösségi képviselők által létrehozott önálló bizottsággal [Szüt. 

27/I. § (2) bek.]; és 

p) gondoskodik a szabadalmi ügyvivők névsorának közzétételéről, amely névsor a 

nem szüneteltető tagok nevét, irodájuk, illetve munkáltatójuk nevét, címét, telefon- és 

telefaxszámát és elektronikus levelezési címét tartalmazza. 

 

31. § 

 

(1) A Kamara elnökét távolléte vagy akadályoztatása esetén a választáson több 

szavazatot kapott alelnök, mindkettőjük távolléte vagy akadályoztatása esetén a másik alelnök 

helyettesíti [Szüt. 31. § (3) bek.]. 

(2) A Kamara elnöke - általa meghatározott körben vagy esetben - képviseleti 

jogkörrel ruházhatja fel bármelyik alelnököt vagy elnökségi tagot [Szüt. 31. § (3) bek.]. 

(3) A Kamara elnöke vagy az őt helyettesítő alelnök jogosult a Kamara nevében 

aláírni. 
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32. § 

 

A Kamara alapszabályát, fegyelmi szabályzatát és egyéb szabályzatait, valamint ezek 

módosítását a Kamara elnöke az elfogadástól számított harminc napon belül megküldi a 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének [Szüt. 34. § (2) bek.]. 

 

33. § 

 

(1) A Kamara a kamarai munka segítésére titkárt és egyéb alkalmazottakat 

foglalkoztathat. 

(2) A titkár felett a munkaviszonyának létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos 

jogokat - a Kamara elnökének javaslata alapján - az Elnökség, az egyéb munkáltatói jogokat a 

Kamara elnöke gyakorolja. 

(3) A titkár feladatait a Kamara elnökének utasításai szerint látja el. 

(4) A Kamara egyéb alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a Kamara elnöke 

gyakorolja. 

 

 

 

A pénztáros 
 

34. § 

 

(1) A pénztáros - együttműködve a Kamara elnökével - nyilvántartja az esedékessé 

vált tagdíjakat és a Kamara más pénzköveteléseit, valamint azok megfizetését, intézi a 

Kamara egyéb pénzügyeit és kezeli a Kamara vagyonát. 

(2) Az Elnökség által meghatározott értékhatár felett a Kamara nevében anyagi 

kötelezettség vállalásához a pénztáros ellenjegyzése szükséges. 

 

 

35. § 

 

(1) A pénztáros évente február 20-ig megküldi a tagoknak az alaptagdíj és a 

kiegészítő tagdíj évi összegére vonatkozó számlát. Ha a 37. § (5) bekezdésében előírt 

adatközlés nem érkezett be vagy hiányos, a pénztáros február 10-ig felszólítja az adatközlésre 

kötelezettet az adatok közlésére, illetve kiegészítésére. 

(2) A tag ilyen irányú kérése esetén a tagdíjra vonatkozó számlákat a tagot 

foglalkoztató szabadalmi ügyvivői iroda, szabadalmi ügyvivői társaság, illetőleg gazdálkodó 

szerv nevére kell kiállítani és annak kell megküldeni. 

(3) A tagdíjfizetéssel elmaradt tagot, szabadalmi ügyvivői irodát vagy társaságot, 

illetőleg gazdálkodó szervet a pénztáros felszólítja a hátralékos tagdíj és késedelmi pótdíj 

megfizetésére. 

(4) Ha a tag, a szabadalmi ügyvivői iroda vagy társaság, illetőleg a gazdálkodó szerv 

a (3) bekezdés szerinti felszólítás ellenére sem fizette meg a hátralékos tagdíjat és késedelmi 

pótdíjat, a tagot, illetőleg az érintett tagokat harminc napos határidő kitűzésével ismételten fel 

kell szólítani és egyben figyelmeztetni kell a mulasztás jogkövetkezményeire. 

(5) A pénztáros jelzi a Kamara elnökének, ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségét a (4) 

bekezdés szerinti ismételt felszólítás ellenére sem teljesítette, vagy egyéb kamarai tartozását 

ismételt felszólításra sem rendezte. 
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A Kamara gazdálkodása 
 

36. § 

 

(1) A Kamara az Elnökség által elfogadott éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

(2) A Kamara a működésével összefüggő kiadásokat [Szüt. 28. § (6) bek.] az alábbi 

bevételekből fedezi: 

- tagdíjak, 

- egyéb kamarai díjak [37. § (7) és (12) bek.] és hozzájárulások [21. § d) pont], 

- rendezvények és kiadványok bevételei, 

- díjazásért végzett egyéb tevékenységekből származó bevételek, és 

- jogi személyek és magánszemélyek adományai és támogatásai. 

(3) A Kamara tartozásaiért saját vagyonával felel. A tag - a tagdíj, az alapszabályban 

vagy más kamarai szabályzatban előírt díjak és költségek, valamint a Közgyűlés által előírt 

kamarai hozzájárulás megfizetésén túl - a Kamara tartozásaiért saját vagyonával nem felel 

[Polgári Törvénykönyv 62. § (4) bek. és 65. § (6) bek.]. 

 

 

Kamarai tagdíj és egyéb díjak 

 

37. § 

 

(1) A kamarai tagdíj alaptagdíjból és kiegészítő tagdíjból tevődik össze. 

(2) Az évi kamarai tagdíj a tárgyév január 1-jén esedékes; azt a tárgyév március 

31-ig kell megfizetni. 

(3) Az évi kiegészítő tagdíj: 

a) a tag előző évben képviseleti megbízás alapján indított új ügyei számának és a 

Közgyűlés által megállapított kulcs szorzatának és 

b) a tag előző évben résztevékenységi megbízás alapján indított új ügyei 

számának és a Közgyűlés által megállapított kulcs szorzatának az összege. 

(3/A) A (3) bekezdés (a) pontja alkalmazásában képviseleti megbízásnak minősülnek 

a Szüt. 1.§. a (2) bekezdésében felsorolt iparjogvédelmi ügyekkel, valamint nemzetközi (PCT) 

bejelentésekkel, nemzetközi védjegyezéssel, nemzetközi ipari mintákkal, európai szabadalmi 

bejelentésekkel és szabadalmakkal, valamint közösségi védjegyekkel és közösségi 

formatervezési mintákkal kapcsolatos, magyarországi hatóság, illetve bíróság előtti 

képviseletre vonatkozó olyan megbízások, amelyek a megbízottat a hatóság vagy bíróság előtt 

az ügy összes cselekményében feljogosítják a megbízó képviseletére.  

(3/B) A (3) bekezdés (b) pontja alkalmazásában résztevékenységi megbízásnak 

minősülnek a (3/A) bekezdésben felsorolt ügyekkel kapcsolatos, magyarországi hatóság, 

illetve bíróság előtti eljárásra vonatkozó megbízások, amelyek a megbízottat a hatóság vagy 

bíróság előtt kizárólag az ügy egyes meghatározott részcselekményeiben jogosítják fel a 

megbízó képviseletére. 

(3/C) Ha az adott ügyben egy adott résztevékenységet évente ismétlődően kell 

elvégezni, és az első ilyen résztevékenységi megbízás után a kiegészítő tagdíjat már 

megfizették, a résztevékenység ezt követő megismétlései már nem minősülnek új szabadalmi 

ügyvivői résztevékenységi megbízásnak, és ezek után nem kell ismétlődően kiegészítő 

tagdíjat fizetni. 

(4) A (3) bekezdés szerinti kiegészítő tagdíjat szabadalmi ügyvivői irodában és 

szabadalmi ügyvivői társaságban működő szabadalmi ügyvivő esetén az iroda, illetőleg a 
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társaság előző évben indított új képviseleti megbízásainak és új résztevékenységi 

megbízásainak egy szabadalmi ügyvivőre eső száma alapján kell kiszámítani. 

(5) A tag, illetőleg a szabadalmi ügyvivői iroda és társaság minden év január 31-ig 

közli a Kamarával az előző évben indított új képviseleti megbízások és az új résztevékenységi 

megbízások számát, valamint a tárgyév január 1-jén tagként és alkalmazottként foglalkoztatott 

szabadalmi ügyvivők nevét.  

(6) Új tag és szüneteltetés után újra aktívan dolgozó tag esetén a nyilvántartásba 

való bejegyzést követő egy hónapon belül kell az alaptagdíjnak az évből hátralévő teljes 

hónapokra eső részét megfizetni. A pénztáros a bejegyzést követően haladéktalanul megküldi 

a vonatkozó számlát. 

(7) A tagdíj késedelmes megfizetése esetén a tagdíj a határidőre be nem fizetett tagdíj 

és a késedelmi pótdíj összege, ahol a késedelmi pótdíj a határidőre be nem fizetett tagdíj  húsz 

százaléka. 

(8) A Kamarának előzetesen bejelentett szüneteltetés [8. § (2) bek.] időtartama alatt 

tagdíjat nem kell fizetni [Szüt. 20. § (4) bek.]. 

(9) Mentesül a tagdíjfizetési kötelezettség alól, aki csecsemő-, illetve 

gyermekgondozási vagy gyermeknevelési célú szociális támogatásban részesül annak teljes 

időtartamára, valamint az, aki harminc napot meghaladó ideig folyamatosan táppénzes 

állományban van, a harminc napot meghaladó időtartamra. A tagdíjfizetés alóli mentességet 

megfelelő igazolással kell kérni a Kamarától. 

(10)  Különös méltánylást érdemlő esetben az Elnökség a tag kérelmére halasztott 

fizetést engedélyezhet, a tagdíjat mérsékelheti vagy elengedheti. 

(11) A kizárólag gazdálkodó szervezetnél működő tag kiegészítő tagdíjat nem fizet. 

(12) A közösségi képviselők névjegyzékbe vételi díjának összegét a Közgyűlés 

állapítja meg [Szüt. 27/B. § (7) bek.]. 

 

Záró rendelkezések 
 

38. § 

 

Ezt az alapszabályt az 1996. október 30-án tartott alakuló Közgyűlés fogadta el és az 

elfogadásának napján lépett hatályba. Az alapszabályt a 2001. május 24-én, a 2003. május 22-

én, a 2004. április 21-én és a 2005. április 28-án, 2006. május 3-án, 2009. május 14-én, 2016. 

december 7-én és 2017. május 3-án tartott Közgyűlés módosította. 

 

Átmeneti rendelkezések 
 

39. § 

 

(1) A Szüt. 38. §-a (1) bekezdése alapján az alakuló Közgyűlésen jogszerűen részt 

vett szabadalmi ügyvivőket a tagok névjegyzékébe az alakuló Közgyűlés napjával kell 

bejegyezni. A bejegyzéskor a sorszámot a szabadalmi ügyvivői vizsga letételének, illetőleg a 

felsőfokú iparjogvédelmi szakképesítés megszerzésének időpontja szerinti sorrendben kell 

megállapítani, amennyiben a tag másolatban benyújtja szabadalmi ügyvivői 

vizsgabizonyítványát, illetőleg felsőfokú iparjogvédelmi szakképesítéséről szóló 

bizonyítványát. 

(2) A Szüt. 38. §-a (2) bekezdése szerint előterjesztett kérelem alapján felvett 

szabadalmi ügyvivőket a tagok névjegyzékébe a kérelem benyújtásának sorrendjében kell 

bejegyezni. 
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(3) A Szüt. 38. §-a (3) bekezdése szerint előterjesztett kérelem alapján felvett 

szabadalmi ügyvivőket a tagok névjegyzékébe a felvételről szóló jogerős határozat keltével 

kell bejegyezni. 

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben említett tag - korábban tett szabadalmi ügyvivői 

esküjére tekintettel - nem tesz újabb esküt. 

(5) Az (1)-(3) bekezdésekben említett tag a Kamara felhívására tizenöt napon belül 

köteles írásban bejelenteni a Kamarának szabadalmi ügyvivői működése szervezeti keretét, 

szabadalmi ügyvivői iroda, szabadalmi ügyvivői társaság, illetőleg gazdálkodó szerv esetén a 

szervezet nevét és az abban való működés formáját, valamint az irodai címet. 

(6) Az (1)-(3) bekezdésekben említett tag, aki ügyfelek képviseletét nem alkalmazott 

szabadalmi ügyvivőként látja el, a Kamara felhívására tizenöt napon belül köteles írásban 

igazolni, hogy a szabadalmi ügyvivői tevékenység folytatásához megfelelő lakással vagy 

irodahelyiséggel rendelkezik [Szüt. 2. § (3) bek. b) pont]. 

 


