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Kérjük, hogy az eredeti példányt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) Iparjogvédelmi Jogi 
Osztályára nyújtsa be / Please forward the original directly to the, Industrial Property Law Section of the 
Hungarian Intellectual Property Office (HIPO)  
Általános meghatalmazás iktató száma / Filing number of the general authorisation:   
(A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tölti ki / Filled by the Hungarian Intellectual Property  
Office)  

  
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. 

Általános meghatalmazás / General Authorisation  
Alulírott /I (We)  

    Név / name:

Cím / Address:

Ország / Country: Irányítószám / Postal code:

Fax szám / Telefax number: Telefonszám / Telephone number:

E-mail cím / E-mail address:

Levelezési cím (amennyiben eltér a címtől) / 

Irányítószám / Postal code:Ország / Country: Mailing address (in case it differs from the address)

ezennel meghatalmazzuk a  / do hereby authorise

    Név / name:

Cím / Address:

Ország / Country: Irányítószám / Postal code:

Fax szám / Telefax number: Telefonszám / Telephone number:

E-mail cím / E-mail address:

Levelezési cím (amennyiben eltér a címtől) / 

Irányítószám / Postal code:Ország / Country: Mailing address (in case it differs from the address)

hogy a következők szerint lásson el képviseletet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt, éljen jogorvoslattal, illetve tegyen jognyilatkozatot vagy 
egyéb nyilatkozatot / to represent me (us), to seek remedy, to make statements and declarations with or without legal effect before the Hungarian 
Intellectual Property Office according to the following:

általános, valamely ügycsoportban történő eljárásra jogosító meghatalmazás / general authorisation in the type of proceedings defined below 
általános, valamennyi iparjogvédelmi ügyben történő eljárásra jogosító meghatalmazás / General authorisation, in all industrial property proceedings

Ügycsoport megjelölése / General authorisation 
in the followingproceedings:

Ezen meghatalmazás feljogosítja a meghatalmazottat minden olyan cselekményre, amely a rábízott ügy ellátásával jár, így különösen okirat, pénz és 
más vagyontárgy átvételére. / This authorisation gives power to the representative to perform any act necessary to conduct said proceedings, to 
receive documents, money or other valuables.

Az általános meghatalmazás érint-e valamely korábban az SZTNH-hoz benyújtott más általános meghatalmazást?/ 
Does the general authorisation affect any other general authorisation(s) submitted previously to the HIPO? igen / yes

nem /no

Amennyiben a fenti kérdésre „igen” a válasza, kérjük részletezze  
/In case your answer is „yes” please provide details :

Egyéb információ / Other information:

Aláírás(ok) / Signature(s):

Dátum / Date:

Hely / Place:  

Aláíró(k) beosztása / Title, position of the signing person(s):

Aláíró(k) neve / Name(s) of the signing person(s): 

Aláírás(ok), dátum, hely / Signature(s), date and place
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  Kérjük, hogy az eredeti példányt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) Iparjogvédelmi Jogi 
Osztályára nyújtsa be / Please forward the original directly to the, Industrial Property Law Section of the 
Hungarian Intellectual Property Office (HIPO)  
 

  Általános meghatalmazás iktató száma / Filing number of the general authorisation:    

  (A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tölti ki / Filled by the Hungarian Intellectual Property   

  Office)   
.\sztnh.jpg
  
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.  

  Általános meghatalmazás / General Authorisation  
 

  Alulírott /I (We)   
Mailing address (in case it differs from the address)
ezennel meghatalmazzuk a  / do hereby authorise
Mailing address (in case it differs from the address)
hogy a következők szerint lásson el képviseletet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt, éljen jogorvoslattal, illetve tegyen jognyilatkozatot vagy egyéb nyilatkozatot / to represent me (us), to seek remedy, to make statements and declarations with or without legal effect before the Hungarian Intellectual Property Office according to the following:
Ezen meghatalmazás feljogosítja a meghatalmazottat minden olyan cselekményre, amely a rábízott ügy ellátásával jár, így különösen okirat, pénz és más vagyontárgy átvételére. / This authorisation gives power to the representative to perform any act necessary to conduct said proceedings, to receive documents, money or other valuables.
Az általános meghatalmazás érint-e valamely korábban az SZTNH-hoz benyújtott más általános meghatalmazást?/
Does the general authorisation affect any other general authorisation(s) submitted previously to the HIPO?
Aláírás(ok), dátum, hely / Signature(s), date and place
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