
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala  L13 

  
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. 

L13 
 

Egyedi meghatalmazás / Individual 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) /  
Mailing address (in case it differs from the address) 

 

 Ország / Country:  Irányítószám / Postal code:  

  

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) / 
Mailing address (in case it differs from the address) 

 

Ország / Country:  Irányítószám / Postal code:  

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 

      a meghatalmazás a megjelölt ügy(ek)el kapcsolatos valamennyi eljárás vitelére, így különösen okirat, pénz és más vagyontárgy  
átvételére jogosít / This authorisation gives power to the representative to act for me (us)  in all proceedings concerning the following cases  
and to receive payments on my (our) behalf: 
 
      a meghatalmazás a megjelölt ügy(ek)el kapcsolatos következő eljárás(ok)ban jogosít fel képviseletre / This authorisation gives  
power to the representative to act for me (us)  in the following type of proceedings, in the cases specified below: 

Eljárás megjelölése / Following type of proceedings:  

 

Ügyszám / Application number*:
 

Lajstromszám / Registration number:

 

  

*Az ügy beazonosításához kérjük feltétlenül adja meg az ügyszámot! / Please specify the application number, it is necessary for the identification of the case!

 

(ha nincs elég hely, használja a pótlapot és csatolja kérelméhez / If the space is not enough, use a continuation sheet and attach it to the form) 
 

 

Pótlapok száma / Number of continuation sheets:
  

 

  

Egyéb információ / Other information:

  

  

Aláírás(ok), dátum, hely / Signature(s), date and place 

Aláírás(ok) / Signature(s):  

 
 
 

  Hely / Place: 

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

 Dátum / Date: 

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