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 MEGHATALMAZÁS    POWER OF ATTORNEY 
 
Az alulírott(ak)     The undersigned 
 
 
 
 
 
meghatalmazzák     hereby authorize(s) 
 

 
 
 

 
ezennel, hogy számára mindenféle képviseleti 
tevékenységet ellásson az 1995 évi XXXII. A 
szabadalmi ügyviv�kr�l szóló törvény szerint, 

to represent and assist him (them) in all matters 
according to Patent Attorney Act XXXII/1995 with 
regard to 

szabadalmi ügyekben 
az 1995. évi XXXIII. A találmányok szabadalmi 
oltalmára vonatkozó törvény és a nemzetközi 
egyezmények szerint; 

patents and patent applications 
according to Patent Act XXXIII/1995 as well as 
matters arising from bilateral and multilateral 
agreements concerning patent protection; 

használati minta ügyekben 
az 1991. évi XXXVIII. törvény szerint; 

utility models and utility model applications 
according to Utility Model Act XXXVIII/1991; 

mikroelektronikai félvezet� topológia ügyekben 
az 1991. évi XXXIX. törvény szerint; 

microelectr. semiconductors and microelectr. 
semiconductor topography protection applications 
according to Act XXXIX/1991; 

formatervezési  minta ügyekben 
a 2001. évi XLVIII.. törvény és az formatervezési 
mintákra vonatkozó államközi egyezmények szerint; 

design and design applications 
according to Act XLVIII/2001 as well as matters 
arising from bilateral and multilateral agreements 
concerning design protection; 

védjegy ügyekben 
az 1997. évi XI. törvény és a védjegyekre vonatkozó 
államközi egyezmények szerint. 

trademark and trademark applications 
according to Act XI/1997 as well as matters arising 
from bilateral and multilateral agreements concerning 
trademark protection. 

A meghatalmazott jogosult almeghatalmazást adni. The attorney is authorised to grant substitute powers. 
Az alulírott(ak) kötelezi(k) magát (magukat), hogy a 
honoráriumot, valamint költségeket Budapesten 
(osztatlanul) megfizeti(k), és egyetért(enek) azzal, 
hogy a követelések Budapesten (Magyarországon) 
érvényesíthet�k bírósági úton. 

The undersigned hereby agree(s) to pay (solitary) to 
the full costs of the representation as well as expenses 
in Budapest, (Hungary) and with respect to the same 
aspects accept(s) the jurisdiction of the pertinent courts 
in Budapest (Hungary). 

A megbízási jogviszonyra kizárólag a magyar jog 
érvényes. 

The relationship between the principal and his attorney 
is only subject of Hungarian law. 

A meghatalmazást bármelyik fél részér�l írásban 
felmondhatja 15 napos határid�vel. 
Az el�z� képviselet érvényét veszti. 

The Power of Attorney can be withdrawn in writing by 
both parties with a term of 15 days. 
The former representation will be cancelled. 

 
 
 
 
Dátum 
Date 

 
 
 
 
Teljes (cégszerû) aláírás(ok) 
Full signature of applicant(s) 

 


