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Kitöltési útmutató az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala előtti 

FORMATERVEZÉSI MINTA-OLTALMI ÜGYEKBEN ELJÁRNI JOGOSULT 

KÉPVISELŐK KÜLÖN JEGYZÉKÉBE a Tanács közösségi formatervezési 

mintáról (CDR) szóló rendeletének 78. cikke alapján 
 
 
 
 

1. Ki vehető fel a hivatásos képviselők külön jegyzékébe?  

 
A CDR 78. cikke szerint a hivatásos képviselők külön jegyzékébe történő felvételhez az 
alábbi feltételeknek kell megfelelnie:  
 

 A kérelmező az Európai Gazdasági Térség tagállamai valamelyikének állampolgára.  

 Székhelye vagy foglalkoztatásának helye az Európai Gazdasági Térségben található. 

 A kérelmező nem szerepelhet az EUVR 93. cikke (1) bekezdése (b) pontjában 
meghatározott jegyzékben. Amennyiben a kérelmező a fent megjelölt jegyzékben 
szerepel, abban az esetben már jogosult a védjegyügyekben, valamint a 
formatervezési minták ügyében történő képviseletre.  

 Az Európai Gazdasági Térség tagállamának központi iparjogvédelmi hivatala előtt 
formatervezési minta-ügyekben természetes vagy jogi személyek képviseletére 
jogosult kell, hogy legyen.  

 
Amennyiben az Európai Gazdasági Térség egy tagállamában a természetes vagy jogi 
személyek formatervezési minta-ügyekben való képviselete külön szakképesítéshez kötött, a 
kérelmezőnek az ilyen szakképesítést meg kell szereznie. Ha az Európai Gazdasági Térség 
tagállamában az ilyen képviselet nincs külön szakképesítéshez kötve, a jegyzékbe való 
felvétel feltétele, hogy a kérelmező formatervezési minta-ügyekben legalább öt éve 
rendszeresen képviseletet lásson el az említett tagállam központi iparjogvédelmi hivatala 
előtt.  
 
A kérelmező mentesül az öt éves gyakorlati idő igazolása alól, ha – a tagállami 
jogszabályokkal összhangban – a kérelmezőnek a központi iparjogvédelmi hivatal előtt 
formatervezési minta-ügyekben képviseletére jogosító szakképesítését elismerték.  
 
Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának ügyvezető igazgatója a nemzeti hivatal előtti 
öt éves képviselet követelménye alól felmentést adhat, ha a kérelmező bizonyítja, hogy a 
szükséges szakképesítést más módon megszerezte. Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni 
Hivatalának ügyvezető igazgatója kivételes esetben a nemzetiség követelménye alól is 
felmentést adhat.  
 
A külön jegyzékbe felvett személyek a CDR 78. cikke (2) bekezdésének megfelelően 
harmadik személyeket az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala előtt csupán közösségi 
formatervezési minta-ügyekben képviselhetnek.  
 
 

2. Mely országok rendelkeznek külön szabályokkal a formatervezési 

minta-képviselők tekintetében? 

 
Egyes tagállamok külön vizsgához vagy az érintett nemzeti hivatal előtti öt éves 
rendszeresen folytatott képviselethez kötik a képviseletet. A nemzeti jog vizsgálandó annak 
eldöntésére, hogy létezik-e ilyen szabály. 
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Az alábbi országok rendelkeznek külön szabályokkal a formatervezési minta-képviselők 
vonatkozásában. AZ alábbiak a formatervezési minta-képviselők megnevezésére szolgáló 
címek: 
 

ORSZÁG Formatervezési minta-

képviselő 

Belgium Modellengemachtigde, Conseil 
en modèles 

Cseh Köztársaság Patentový zástupce (the same 
denomination as trade mark 
agent) 

Dánia Varemaerkefuldmaegtig 

Észtország Patendivolinik (the same 
denomination as trade mark 
agent) 

Finnország Tavaramerkkiasiamies, 
Varumaerkesombud 

Franciaország Conseil en Propriété Industrielle 

Írország Registered Patent Agent 

Olaszország Consulente in brevetti 

Lettország Patentpilnvarotais 
dizainparaugu lietas 

Luxemburg Conseil en Propriété Industrielle 

Románia Consilier in proprietate 
industriala (modele) 

Svédország Varumärkesombud 

Hollandia Modellengemachtigde 

Egyesült Királyság Registered Patent Agent 

 
 
 
 

3. Ki nem vehető fel a formatervezési minta-képviselők külön 

jegyzékébe?  

 
Képesítéssel rendelkező ügyvédek a CDR 78. cikke (4) bekezdése alapján nem kerülnek 
felvételre a formatervezési minta-oltalmi ügyekben eljárni jogosult hivatásos képviselők 
listájára (lásd az 2002. június 28.-i 10/02. sz. Belső Piaci Harmonizációs Hivatal elnöki 
közleményt).  
 
A formatervezési minta-oltalmi ügyekben eljárni jogosult képviselők külön jegyzéke kisegítő 
jellegű. Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala elutasítja azokat a kérelmeket, amelyek 
olyan személyektől származnak, akik a EUVR 93. cikke szerinti jegyzékbe már felvételt 
nyertek, vagy arra jogosultak.  
 

A formatervezési minta-oltalmi ügyekben eljárni jogosult képviselők külön jegyzéke 
nem vonatkozik a kezdetektől azon tagállamokra, amelyekben a képviselet külön 
szakképesítéshez kötött, és amely magába foglalja a védjegyeket, a formatervezési 
mintákat, valamint a szabadalmakat. Ez a szabály érvényes a következő tagállamok 
vonatkozásában: Ausztria (Patentanwälte), Németország (Patentanwälte), Portugália 
(Agentes Oficiais da Propriedade Industrial), Spanyolország (Agentes de la 
Propiedad Industrial), Hollandia (Octrooigemachtigden), Luxemburg (conseils en 
propriété industrielle), Franciaország (conseils en propriété industrielle), Észtország 
(Patendivolinik, aki megfelelt a védjegy és formatervezési minta vizsgán), 
Magyarország (szabadalmi ügyvivő), Litvánia (Patentinis patiketinis), Lengyelország 
(Rzecznik Patentowy), Szlovákia (Patentový Zástupca), Szlovénia (Patentni 
zastopnik, Zastopnik za modele in znamke), Románia (Consilieri in proprietate 
industriala) és Bulgária (Представител по индустриална собственост). 
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Ezen tagállamokból származó személyek, akik a fent nevezett cím birtokosai az EUVR 93. 
cikke szerinti hivatásos képviselői jegyzékbe kérelmezhetik felvételüket.  
 
Málta tekintetében, ahol ilyen külön szakképesítés nem létezik, a formatervezési minta-
oltalmi ügyekben eljárni jogosult képviselők külön jegyzékbe való felvétel nem lehetséges. 
Ennek következtében a Máltáról származó személyek az EUVR 89. cikke szerinti jegyzékbe 
folyamodhatnak felvételért, amennyiben az ott meghatározott követelményeknek 
megfelelnek.  
 
Cipruson, ahol a formatervezési mintáról szóló törvény 2002-ben került elfogadásra a 
formatervezési minta-oltalmi ügyekben való képviselet semmilyen külön szakképesítéshez 
nem kötött. Az olyan személyek listája, akik a hivatal előtt formatervezési minta-oltalmi 
ügyekben legalább öt éve rendszeresen képviseletet láttak el nem került összeállításra. 
Ennek következtében a CDR 78. cikkében meghatározott listára történő felvétel nem 
lehetséges.  
 
Görögország és Ciprus vonatkozásában, ahol formatervezési minta-oltalmi ügyekben a 
nemzeti hivatal előtti szakmai képviseletet csak képesítéssel rendelkező ügyvédek láthatják 
el, a képviselői külön jegyzékbe való felvétel nem lehetséges.  
 
 

4. Kérelem és igazolás  

 
A hivatásos képviselői jegyzékbe való felvétel kérelemre történik, amelyet minden esetben 
az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala által hozzáférhetővé tett nyomtatvány 
kitöltésével kell megindítani. A kérelmező által a jegyzékbe való felvételi iránt benyújtott 
kérelem nyelve fogja a továbbiakban meghatározni a Hivatal és a kérelmező közti 
kapcsolattartás nyelvét, amennyiben az az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának 
egyik hivatalos nyelve.  
 
A jegyzékbe való felvételi kérelemhez csatolni kell az érintett Európai Gazdasági Térség 
tagállamának központi iparjogvédelmi hivatala által kiállított igazolást. Az igazolásnak 
tanúsítania kell, hogy a fenti feltételek (nemzetiség, a székhely vagy foglalkoztatás helyének 
követelménye, valamint a jogosultság) teljesültek.  
 
A kérelmezőnek a kitöltött kérelmet a megfelelő nemzeti hivatalhoz kell eljuttatnia. Az 
érintett hivatal ezt követően kiállítja az igazolást, ami a kérelem második oldalán szerepel. A 
kitöltött kérelem, az egyedi igazolással együtt a hivatal gyakorlatától függően vagy 
visszakerül a kérelmezőhöz, aki azt eljuttatja az Európai Unió Szellemi Tulajdoni 
Hivatalához, vagy a hivatal az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala részére közvetlenül 
továbbítja. Egyes hivatalok lehetővé teszik a kérelmező választását a fenti lehetősége közül.  
 
Nemzeti hivatalok nem állítanak ki a CDR 78. cikke szerinti listára való felvételhez csoport-
igazolásokat.  
 
 

5. Kérelem 

 
A kérelem, valamint az igazolás az EU valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférhető. A 
kérelem beszerezhető a tagállamok központi iparjogvédelmi hivatalától, ideértve a Benelux 
Mintaoltalmi Hivatalt. Letölthető továbbá az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának 
weboldaláról is http://euipo.europa.eu/en/design/form.htm valamint az Európai Unió Szellemi 
Tulajdoni Hivatalától az alábbi címen beszerezhető:  
 
European Union Intellectual Property Office 
Avenida de Europa, 4 

http://euipo.europa.eu/en/design/form.htm
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E-03008 Alicante 
Spanyolország 
Telefon: (+34) 965 139 100 - Fax: (+34) 965 131 344  
information@euipo.europa.eu 
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