
A MAGYAR SZABADALMI ÜGYVIVŐI KAMARA
FEGYELMI SZABÁLYZATA

A szabadalmi ügyvivőkről szóló többször módosított 1995. évi XXXII. törvény (a
továbbiakban: Szüt.) 23. §-ának (5) bekezdése és 32. §-a (1) bekezdésének a) pontja
alapján a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara közgyűlése a következő fegyelmi
szabályzatot állapítja meg.

Általános rendelkezések

1. §

(1) A Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara (a továbbiakban: Kamara) fegyelmi
jogkörét azzal szemben gyakorolja, aki a fegyelmi eljárás megindításakor a Kamara
szabadalmi ügyvivő tagja [Szüt. 23/A. § (1) bek.], a szabadalmi ügyvivőjelöltek
névjegyzékébe bejegyzett szabadalmi ügyvivőjelölt [Szüt. 27. § (2) bek.], illetőleg a
közösségi képviselők névjegyzékébe felvett közösségi képviselő, vagy olyan közösségi
képviselő, aki korábban eseti szolgáltatást nyújtott [Szüt. 27/F. § (7) bek.].

(2) A kamarai tagság megszűnése, illetőleg a szabadalmi ügyvivőjelöltek vagy a
közösségi képviselők névjegyzékéből való törlés – a halál esetét kivéve – a fegyelmi
eljárás lefolytatását nem akadályozza [Szüt. 23/A. § (2) bek.].

Titoktartás

2. §

A fegyelmi eljárásban és az előzetes kivizsgálás során [Szüt. 24. § (1) bek.] a
szabadalmi ügyvivő saját védekezése érdekében - az ügyfél hozzájárulása nélkül - az eljáró
fegyelmi hatóság tudomására hozhat olyan tényeket és körülményeket, amelyek a
szabadalmi ügyvivői titoktartás alá esnek. A fegyelmi ügyben eljáró személyeket az íly
módon tudomásukra jutott tények és körülmények tekintetében titoktartási kötelezettség
terheli.

Képviselet

3. §

A fegyelmi eljárásban az eljárás alá vont szabadalmi ügyvivő képviseletével
ügyvédet vagy szabadalmi ügyvivőt bízhat meg [Szüt. 24/G. § (4) bek.].

A Fegyelmi Bizottság

4. §

(1) A Fegyelmi Bizottság elnöke, tagjai és póttagjai megválasztásuk [Szüt. 32. §
(1) bek. b) pont] után esküt tesznek a Kamara elnöke előtt. Az eskü szövege a következő:
"Én ............... esküszöm, hogy a szabadalmi ügyvivők fegyelmi ügyeinek vizsgálatában és
elbírálásában a törvényeket és törvényes előírásokat megtartom, a tudomásomra jutott
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titkot megőrzöm, és személyválogatás, részrehajlás, érdekeltség és elfogultság nélkül,
kérést, jutalmat, kedvezést félretéve, legjobb meggyőződésem szerint járok el."

(2) Az esküről esküokmányt kell felvenni, amelyet az esküt tevő és a Kamara
elnöke ír alá.

A fegyelmi tanács eljárása

5. §

(1) A fegyelmi tanács elnöke [Szüt. 24/B. § (1) bek.] az iratok kézhezvétele után a
fegyelmi tanács tagjai közül kijelöli az ügy előadóját.

(2) A fegyelmi ügyben tartott tárgyalást [Szüt. 24/B. § (2) bek. c) pont] a fegyelmi
tanács elnöke vezeti. Gondoskodik a tárgyalás rendjének fenntartásáról, foganatosítja a
meghallgatásokat és kihirdeti a határozatokat.

(3) A tárgyalás megnyitása után az előadó tanácstag ismerteti az ügyet. Ezután a
fegyelmi tanács elnöke meghallgatja a fegyelmi eljárás alá vont szabadalmi ügyvivőt.

(4) A bizonyítási eljárás során a fegyelmi tanács indítványra vagy hivatalból tanút
hallgathat meg, szakértőt rendelhet ki, és minden más bizonyítási eszközt felhasználhat.

(5) A fegyelmi eljárás alá vont szabadalmi ügyvivő és képviselője a
bizonyítékokra nyilatkozatot tehet, a tanúhoz és a szakértőhöz kérdést intézhet.

(6) A bizonyítási eljárás befejezése után a fegyelmi eljárás alá vont szabadalmi
ügyvivő képviselője, majd az eljárás alá vont szabadalmi ügyvivő kap szót.

A fegyelmi határozat meghozatala

6. §

(1) A fegyelmi tanács a tényállást az általa lefolytatott bizonyítási eljárás során
felmerült bizonyítékok egybevetése alapján állapítja meg. Határozatát a bizonyítékok
szabad mérlegeléséből nyert meggyőződése alapján hozza meg.

(2) A tanácskozás és a szavazás zárt ülésen történik. Elsőként az előadó tanácstag,
utolsóként a tanács elnöke szavaz [Szüt. 24/D. § (1) bek.].

(3) A tanácskozásról és a szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amelyet zárt
borítékban az iratok között kell őrizni.

(4) Pénzbírság kiszabása, illetőleg eljárási költségek viselésére kötelezés esetén a
határozatban rendelkezni kell a megfizetés határidejéről.

Jogorvoslat

7. §

(1) A fegyelmi tanács határozatával kapcsolatos keresetet [Szüt. 24/G. § (1) bek.] a
Kamara ellen kell indítani.

(2) Ha a 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. §].

(3) Az elkésetten benyújtott keresetlevelet is továbbítani kell a Fővárosi Bírósághoz
[Polgári Perrendtartás 330. § (4) bek.].
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(4) A Kamarát az (1) bekezdés szerinti közigazgatási perben a Kamara elnöke
vagy az Elnökségnek általa megbízott tagja képviseli [Szüt. 31. § (3) bek.].

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ezt a fegyelmi szabályzatot a 2006. május 3-án tartott Közgyűlés fogadta el, és
az az 1996. október 30-án tartott alakuló Közgyűlésen elfogadott és a 2004. április 21-én
tartott Közgyűlésen módosított fegyelmi szabályzat helyébe lép.

(2) Ez a fegyelmi szabályzat 2006. június 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit a
hatálybalépés után indult fegyelmi eljárásokban lehet alkalmazni.


