Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 8. szám II. kötet, 2009.08.28.
2009. évi LXXV. törvény

2009. évi LXXV. törvény
az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról
– kivonatos közlés –

a) a szabadalmi ügyvivõjelöltek névjegyzékébõl való törlés fegyelmi büntetés hatálya alatt áll;
b) cselekvõképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya
alatt áll.”

VII. Fejezet
A SZABADALMI ÜGYVIVÕKRÕL SZÓLÓ
1995. ÉVI XXXII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
129. § A szabadalmi ügyvivõkrõl szóló 1995. évi XXXII. törvény
(a továbbiakban: Szüt.) 2. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kamarába való felvételre jogosult, aki]
„a) magyar állampolgár, valamely EGT-állam állampolgára, letelepedett vagy bevándorló;”
130. § A Szüt. 5. § (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A szabadalmi ügyvivõ kamarai tagsága megszûnik, ha]
„f) magyar állampolgársága, valamely EGT-állam állampolgársága, letelepedett vagy bevándorolt státusza megszûnik;”
131. § A Szüt. 6. §-a a következõ (3)–(5) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti mûködési formában szabadalmi ügyvivõi tevékenységet csak az folytathat, aki rendelkezik a Kamara engedélyével.
(4) A Kamara annak engedélyezi az (1) bekezdés szerinti keretek
között szabadalmi ügyvivõi tevékenység folytatását, aki megfelel az e
törvényben az egyes szervezeti kereteknél meghatározott feltételeknek.
A Kamara az engedély megadásával egyidejûleg nyilvántartásba veszi a
kérelmezõt.
(5) A Kamara a tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezõ
szolgáltatókról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tevékenység
végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait. A
nyilvántartásból kizárólag a tevékenység végzésére való jogosultság
igazolása céljából szolgáltatható adat.”
132. § A Szüt. 10. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szabadalmi ügyvivõi társaságban akkor végezhetõ ügyvivõi tevékenység, ha]
„c) a társaság jegyzett tõkéjének legalább háromnegyed részét a
szabadalmi ügyvivõ tagok vagyoni hozzájárulásai teszik ki, akik a társaságban legalább ilyen arányú szavazati joggal is rendelkeznek,”
133. § A Szüt. 11. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, és a
(3)–(7) bekezdések számozása (4)–(8) bekezdésekre változik:
„(3) Ha a szabadalmi ügyvivõi társaság a cégjogi adatait nem igazolja, a Kamara – a nyilvántartásba vételi kérelem elbírálása céljából –
megkeresi a szabadalmi ügyvivõi társaság adatairól nyilvántartást vezetõ szervet.”
134. § (1) A Szüt. 26. § (2) bekezdésének felvezetõ szövege és a)
pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A Kamara annak engedélyezi szabadalmi ügyvivõjelölti tevékenység folytatását, aki
a) magyar állampolgár, valamely EGT-állam állampolgára, letelepedett vagy bevándorolt;”
(2) A Szüt. 26. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(3) Nem lehet szabadalmi ügyvivõjelölt, aki

(3) A Szüt. 26. § (4) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A szabadalmi ügyvivõjelölti kérelemnek a következõ adatokat
kell tartalmaznia, és ahhoz mellékelni kell a szabadalmi ügyvivõjelölti
tevékenység folytatására való jogosultságot igazoló okiratok másolatát:”
(4) A Szüt. 26. § (5) bekezdésének felvezetõ szövege és a) pontja
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) A Kamara a kérelmezõnek engedélyezi a szabadalmi ügyvivõjelölti tevékenység folytatását, ha
a) a kérelem megfelel a (4) bekezdésben foglaltaknak,”
(5) A Szüt. 26. § (7) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A Kamara a szabadalmi ügyvivõjelölti engedélyét a névjegyzékbõl való törléssel egyidejûleg visszavonja annak,]
„e) akinek magyar állampolgársága, valamely EGT-állam állampolgársága, letelepedett vagy bevándorolt státusza megszûnik;”
(6) A Szüt. 26. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a kérelmezõ a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat
nem igazolja, a Kamara – a névjegyzékbe való bejegyzéshez – megkeresi a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatokról nyilvántartást vezetõ hatóságot. A bûnügyi nyilvántartást vezetõ hatóság a nyilvántartás
tényérõl vagy ennek hiányáról tájékoztatja a Kamarát.”
135. § (1) A Szüt. 27/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Aki a Magyar Köztársaság területén közösségi képviselõként
állandó jelleggel, vagy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott
határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kíván szabadalmi ügyvivõi tevékenységet folytatni (a továbbiakban: eseti jellegû szolgáltatásnyújtás), köteles az erre irányuló szándékát a Kamarának bejelenteni.”
(2) A Szüt. 27/B. § (3) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(3) A Kamara a bejelentés alapján a bejelentõt felveszi az európai
közösségi hivatásos iparjogvédelmi képviselõk névjegyzékébe (a továbbiakban: közösségi képviselõk névjegyzéke), ha”
(3) A Szüt. 27/B. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(6) A névjegyzékbe vétellel egyidejûleg a Kamara a közösségi
képviselõ részére a bíróság vagy egyéb hatóság elõtti eljárására való jogosultság igazolására fényképes hatósági igazolványt állít ki.”
136. § A Szüt. 27/E. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A közösségi képviselõt a Kamara törli a közösségi képviselõk névjegyzékébõl, ha]
„b) jogerõs határozattal a szabadalmi ügyvivõi tevékenységnek a
Magyar Köztársaság területén való folytatásától történõ eltiltás fegyelmi büntetéssel sújtották;”
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137. § A Szüt. 27/F. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(6) A közösségi képviselõ mûködése során köteles betartani e törvény rendelkezéseit, valamint az ügyfelek képviselete tekintetében a
szabadalmi ügyvivõi etikai szabályzat rendelkezéseit; egyéb tevékenységére annak a tagállamnak az elõírásait kell alkalmazni, amelyben a
szabadalmi ügyvivõi tevékenység folytatására jogosultsággal rendelkezik.
(7) E törvénynek a fegyelmi felelõsségre vonatkozó rendelkezéseit, valamint a szabadalmi ügyvivõi fegyelmi szabályzatot a közösségi
képviselõre is alkalmazni kell, azzal, hogy fegyelmi büntetésként a Kamarából történõ kizárás helyett a szabadalmi ügyvivõi tevékenységnek
a Magyar Köztársaság területén való folytatásától történõ eltiltás alkalmazható. Fegyelmi eljárásnak van helye akkor is, ha a közösségi képviselõ azt a látszatot kelti, hogy szabadalmi ügyvivõ vagy a szabadalmi
ügyvivõi cím használatára jogosult. A Kamara fegyelmi jogkörét azzal
szemben gyakorolja, aki a fegyelmi eljárás megindításakor a közösségi
képviselõként szolgáltatást nyújtott. A közösségi képviselõ fegyelmi
büntetését és a mentesítés idõpontját fel kell tüntetni a közösségi képviselõk névjegyzékében.”
138. § A Szüt. 30. § (1) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kamara a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti közigazgatási hatóságként jár el a következõ
ügyekben (a továbbiakban: kamarai hatósági ügy):”
VIII. Fejezet
ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
139. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel –
2009. október 1. napján lép hatályba.
140. § (1) E törvény rendelkezéseit – a (2)–(7) bekezdésekben foglalt kivétellel – a hatálybalépését követõen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
143. § (8) A Szüt.
1. 1. § (5) bekezdésében az „e megállapodással érintett európai közösségi jogszabályokat” szövegrész helyébe az „Európai Gazdasági
Térségrõl szóló megállapodással összhangban az európai közösségi jogi
aktusokat” szöveg,
2. 1. § (6) bekezdésében az „alapján” szövegrész helyébe az „alapján a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága tekintetében” szöveg, és az „élvez” szövegrész helyébe az „élvez, ha a vonatkozó nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik” szöveg,
3. 2. § (6) bekezdésének felvezetõ szövegében az „okiratokat” szövegrész helyébe az „okiratok másolatát” szöveg,
4. 2. § (6) bekezdés a) pontjában a „neve, címe” szövegrész helyébe a „természetes személyazonosító adatai” szöveg,
5. 2. § (6) bekezdés b) pontjában a „születési helye és ideje, valamint anyja neve” szövegrész helyébe a „lakcíme” szöveg,
6. 3. § (1) bekezdésében a „mûködése megkezdése elõtt” szövegrész helyébe az „a kamarai felvételétõl számított egy hónapon belül”
szöveg,
7. 4. § (3) bekezdésében az „és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)” szövegrész helyébe az „általános szabályairól szóló törvény” szöveg,
8. 6. § (1) bekezdés c) pontjában a „korlátolt felelõsségû” szövegrész helyébe a „gazdasági” szöveg,
9. 11. § (2) bekezdésének felvezetõ szövegében a „kérelemnek”
szövegrész helyébe a „kérelemnek – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel –” szöveg, és az „okiratot és a társasági szerzõdést” szövegrész helyébe az „okirat és a társasági szerzõdés másolatát” szöveg,
10. 11. § új számozású (8) bekezdésében a „(6) bekezdés” szövegrész helyébe a „(7) bekezdés” szöveg,

11. 12. § (1) bekezdésében a „képviseli” szövegrész helyébe a
„képviseli iparjogvédelmi ügyekben” szöveg,
12. 13. § (2) bekezdésében a „fényképes” szövegrész helyébe a
„fényképes hatósági” szöveg,
13. 17. § (4) bekezdésében a „Ket.” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény” szöveg,
14. 21. § (1) bekezdésében a „Ptk.” szövegrész helyébe a „Polgári
Törvénykönyv” szöveg,
15. 26. § (1) bekezdésében az „akit a szabadalmi ügyvivõjelöltek
névjegyzékébe bejegyeztek” szövegrész helyébe az „aki rendelkezik a
Kamara engedélyével. Az engedély megadásával egyidejûleg a Kamara
névjegyzékbe veszi a jelöltet” szöveg,
16. 26. § (4) bekezdés a) pontjában a „neve, címe” szövegrész helyébe a „természetes személyazonosító adatai” szöveg,
17. 26. § (4) bekezdés b) pontjában a „születési helye és ideje, valamint anyja neve” szövegrész helyébe a „lakcíme” szöveg,
18. 26. § (7) bekezdésének felvezetõ szövegében az „ügyvivõjelöltek névjegyzékébõl törli azt” szövegrész helyébe az „ügyvivõjelölti engedélyét a névjegyzékbõl való törléssel egyidejûleg visszavonja annak”
szöveg,
19. 26. § (8) bekezdésében az „a törlés okát” szövegrész helyébe
„az ott megjelölt okot” szöveg,
20. 27. § (1) bekezdésében a „fényképes” szövegrész helyébe a
„fényképes hatósági” szöveg,
21. 27/A. § (2) bekezdésében az „aki az Szmtv. szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, valamely” szövegrész helyébe az „aki valamely más” szöveg, és a „valamely EGT-állam területén mûködik” szövegrész helyébe az „ott ténylegesen szabadalmi ügyvivõi tevékenységet folytat” szöveg,
22. 27/H. § (1) bekezdésében az „együttmûködést kezdeményez”
szövegrész helyébe a „megkeresi” szöveg, és a „hatóságával” szövegrész helyébe a „hatóságát” szöveg,
23. 27/H. § (2) bekezdésében az „együttmûködés” szövegrész helyébe a „megkeresés” szöveg,
24. 28/A. § (2) bekezdésében az „eljárás” szövegrész helyébe az
„adott eljárás” szöveg,
25. 30. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben meghatározott
ügyekben” szövegrész helyébe a „Kamarai hatósági ügyben” szöveg,
26. 30. § (3) bekezdésében a „harminc napon” szövegrész helyébe
a „huszonkét munkanapon” szöveg, és a „harmincnapos” szövegrész
helyébe a „huszonkét munkanapos” szöveg,
27. 30. § (4) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben meghatározott
ügyekben” szövegrész helyébe a „Kamarai hatósági ügyben” szöveg,
28. 30. § (11) bekezdésében az „Az (1) és a (6)–(9)” szövegrész helyébe az „A (6)–(9)” szöveg,
29. 33/A. §-ban a „Ket.” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény” szöveg lép.
144. § (7) Hatályát veszti a Szüt.
a) 1. § (2) bekezdés f) pontjában az „(a továbbiakban: Ptk.)” szövegrész,
b) 2. § (6) bekezdésének felvezetõ szövegében az „– eredetiben
vagy hiteles másolatban –” szövegrész,
c) 8. § (2) bekezdésének felvezetõ szövegében az „– eredetiben
vagy hiteles másolatban –” szövegrész,
d) 11. § (2) bekezdésének felvezetõ szövegében az „– eredetiben
vagy hiteles másolatban –” szövegrész,
e) 21. § (1) bekezdésének második és harmadik mondata,
f) 26. § (8) bekezdésében az „és e)” szövegrész,
g) 27/B. § (2) bekezdése,
h) 27/B. § (3) bekezdésének a) pontjában a „hiteles” szövegrész,
i) 27/B. § (5) és (7) bekezdése,
j) 27/D. § (3) bekezdése,
k) 27/E. § (1) bekezdésének c) pontja,
l) 27/E. § (2) bekezdésében az „és c)” szövegrész,
m) 27/F. § (1) bekezdésében a „képviselõk névjegyzékébe felvett
közösségi” szövegrész,
n) 27/F. § (2) és (3) bekezdése,
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o) 27/I. § (1) és (2) bekezdésében a „névjegyzékbe felvett” szövegrész,
p) 30. § (6) bekezdésének d) pontjában az „és érvényessége” szövegrész.
Az Európai Unió jogának való megfelelés
146. § E törvény a következõ uniós irányelveknek való megfelelést
szolgálja:
a) a Tanács 77/249/EGK irányelve (1977. március 22.) az ügyvédi
szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának elõsegítésérõl,

b) az Európai Parlament és a Tanács 98/5/EK irányelve (1998. február 16.) az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérõ tagállamokban történõ gyakorlásának elõsegítésérõl,
c) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006.
december 12.) a belsõ piaci szolgáltatásokról,
d) az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve (2008.
május 21.) a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes
szempontjairól.
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