SZABÁLYZAT A KÖZÖSSÉGI KÉPVISELŐKKEL KAPCSOLATOS
KAMARAI ELJÁRÁSOK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL
A szabadalmi ügyvivőkről szóló többször módosított 1995. évi XXXII. törvény
(a továbbiakban: Szüt.) 27/B. §-a (7) bekezdésének és 27/D. §-a (3)
bekezdésének, valamint Alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) 18. §-a (1)
bekezdésének és 18/D. §-a (1) bekezdésének alapján a Magyar Szabadalmi
Ügyvivői Kamara Elnöksége a következő szabályzatot állapítja meg.
1. A névjegyzékbe vételi eljárás
1.1. A közösségi képviselők névjegyzékébe történő felvétel iránti
kérelemhez eredetiben vagy hiteles másolatban csatolni kell az Alapszabály 18.
§-ának (1) bekezdése szerinti iratokat, továbbá közölni kell – amennyiben az a
csatolt iratokból nem derül ki – azokat az adatokat, amelyeket az Alapszabály 18.
§-ának (3) bekezdése szerint a közösségi képviselők névjegyzékében fel kell
tüntetni.
1.2. A névjegyzékbe vételi díj megfizetését a Kamara bankszámlájára való
bankátutalási megbízás vagy befizetési elismervény másolatának csatolásával
kell igazolni.
1.3. Ha a névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelem hiányos, illetőleg
nem látszik teljesíthetőnek, a kérelmezőt legalább két hónapos határidő
kitűzésével hiánypótlásra, illetőleg nyilatkozattételre kell felhívni [Alapszabály
19. § (1) bek.].
2. A névjegyzék vezetése
2.1. A közösségi képviselők névjegyzékében az Alapszabály 18. §-ának
(3) bekezdése szerinti adatokat kell feltüntetni.
2.2. A közösségi képviselő köteles a névjegyzékben az (1) bekezdés
szerint feltüntetett adataiban bekövetkezett változásokat a Kamarának tizenöt
napon belül bejelenteni [Alapszabály 18/C. § (2) bek.].

3. A közösségi képviselő tagként való felvételére irányuló eljárás
3.1. A névjegyzékbe felvett közösségi képviselő kamarai tagként való
felvételére irányuló kérelmében közölni kell az Alapszabály 2. §-ának (1)
bekezdése szerinti adatokat, amennyiben azok a névjegyzék adataiból nem

- 2 derülnek ki, továbbá csatolni kell eredetiben vagy hiteles másolatban a Szüt. 2. §a (2) bekezdésének a)-c) pontjaiban és 2. §-a (3) bekezdésében foglalt feltételek
fennállását igazoló okiratokat.
3.2. A kérelemhez csatolni kell továbbá olyan iratokat, amelyek
bizonyítják, hogy a kérelmező a magyar joggal kapcsolatos szabadalmi ügyvivői
tevékenységet folytatott a Magyar Köztársaság területén megszakítás nélkül
legalább három éven át [Szüt. 27/D. § (1) bek. b) pont]. Ezek lehetnek például
olyan iratok, amelyek bizonyítják, hogy a kérelmező adott iparjogvédelmi
ügyekben képviseletet látott el a Magyar Szabadalmi Hivatal vagy magyar
bíróság előtt.
3.3. A kérelmezőnek azt is bizonyítania kell, hogy rendelkezik a
szabadalmi ügyvivői tevékenység folytatásához szükséges magyar nyelvtudással
[Szüt. 27/D. § (1) bek. c) pont]. Ilyen nyelvtudás bizonyítható a Kamara
Elnöksége által kijelölt bizottság előtti személyes meghallgatással, vagy
megfelelő nyelvvizsga letételének igazolásával.
3.4. A kérelmezőnek bizonyítania kell továbbá a szabadalmi ügyvivői
tevékenység folytatásához szükséges mértékű jártasságát a magyar jogban [Szüt.
27/D. § (1) bek. c) pont]. Ez bizonyítható a magyar joggal kapcsolatosan
folytatott iparjogvédelmi képviseleti tevékenység igazolásával (beadványok,
stb.), szakirodalmi publikációs tevékenység igazolásával, illetve a Kamara
Elnöksége által kijelölt bizottság előtti személyes meghallgatással.
3.5. A 3.3. és a 3.4. pontok szerinti meghallgatásról jegyzőkönyvet kell
felvenni.
3.6. Ha a Kamarába történő felvétel iránti kérelem hiányos, illetőleg nem
látszik teljesíthetőnek, a kérelmezőt legalább két hónapos határidő kitűzésével
hiánypótlásra, illetőleg nyilatkozattételre kell felhívni [Alapszabály 19. § (1)
bek.].
4. Záró rendelkezés
Ezt a szabályzatot a Kamara Elnöksége 2004. november 30-án tartott
ülésén fogadta el, és az 2005. január 1-jén lép hatályba.

