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ÖTVENÉVES AZ SBGK

Nem pusztán iroda – intézmény
Látogatóbandr.SzamosiKatalinirodavezetőpartnernél,elnöknél

Az iroda alapítása 1969-re nyúlik vissza. Ehhez az évszámhoz számos érdekes esemény kötődik. Egyebek mellett: Neil Armstrong az 
Apollo–11-gyel a Holdra ereszkedve elhelyezte ott az amerikai zászlót; Magyarországon ekkor már érezni lehetett az „új gazdasági mecha-
nizmusnak” nevezett reformkísérlet szelét. Az 1969. évi II. törvény, az új szabadalmi törvény pedig olyan rendelkezésekkel bővült, melynek 
eredményeként a szellemi tulajdon területén a szabadalmi ügyvivők és az ügyvédek képviseleti joga kiszélesedett. Ezeket a változásokat 
érezték meg az akkori idők híres és nagy tudású ügyvédei, többek között dr.KendeBéla,dr.SasváriTibor,dr.BogschAttila,dr.Gayer
Gyula.És gondoltak egy nagyot. Az alapító atyák idén éppen ötven évvel ezelőtti elhatározásáról és aztán mindarról, ami ez után kibonta-
kozott, beszélgetünk dr.SzamosiKatalinügyvéddel, az SBGK ügyvédi iroda irodavezető partnerével, egyben elnökével.

(Folytatás a 4. oldalon)

Anagyelhatározás

Úgy gondolták – idézi fel az alapító elődök 
fél évszázada megfogamzott nagy el  ha  tá  ro  zá -
sát –, lehetőség nyílt arra, hogy a szabadalmi 
ügyvivőkkel együtt olyan irodát hozzanak létre, 
amely a szellemi alkotások terén első privát iro-
daként tudja képviselni a külföldiek érdekeit 
Magyarországon. Akkoriban – teszi hozzá – ez 
nem volt olyan magától értetődő, mint ma. Az is 
kellett, hogy az akkori hatalom hozzájáruljon ah-
hoz, hogy az iroda saját devizaszámlát nyit -
hasson. 

Ez úttörő jellegű volt az ügyvédi praxisban, 
és előkészítette az utat a többi irodának is ahhoz, 
hogy ne az állami szervezeteken keresztül jussa-
nak hozzá a valutájukhoz. Az irodához klasszi-
kus ügyvédi tevékenységet végző kollégák is 
csatlakoztak, akik halálukig az SBGK iroda jog-
 előd  jénél voltak partnerek. Közülük olyan ki -
emel  kedő ügyvéd egyéniséget említ, mint dr. 

Kárpáti László, dr. Bérczes Róbert és saját édes-
 apja, dr. Szamosi György. 

Jelentősügyfélkör

Az iroda nevéhez a klasszikus ügyvédi tevé-
kenységen kívül, melyek az ügyfelek perbeli 
képviseletében, illetőleg a gazdasági élet minden 
területén megnyilvánultak, számos közismert 
ügyfél is kapcsolódott – idézi fel a hősidőket: 
elsősorban a Rubik Ernővel való 50 pluszos kap-
 cso  latot említi, mivel az iroda ügyvédje, dr. 

Kende Béla és Rubik Ernő együtt gondolkodása 
és dr. Kende Béla szakmai segítsége indította út-
 já  ra a Rubik-kocka világkarrierjét. Büszkék arra, 
hogy Rubik Ernő Kende Béla halála után is hű -
séges maradt az irodához: jelenleg is az SBGK 
képviseli a Rubik-kocka valamennyi, szellemi 
alkotással összefüggő ügyét szerte a világban. 

Szakmaiésemberikohézióserő

Nagy öröm és büszkeség az SBGK számára, 
hogy nemcsak ügyfeleik jelentős része, de szá  mos 
mun  katársuk is hosszú évek, évtizedek óta hű -
séges az irodához – avat be az irodai közösség éle-
 tébe dr. Szamosi Katalin. Úgy véli, mindez el  ső -
sor  ban a családias légkörnek és annak köszönhető, 
hogy mindenki tudja pontosan, mi a helye, szere-
pe a szervezetben, és mi az a közös cél, amelynek 
érdekében dolgozik. Az ügyvédek és a szabadalmi 

A kitartás és fejlődés minden, gondokkal és örömökkel teli fázisát megélt SBGK ala  pí  tá -
sának 50. évfordulója alkalmából 2019. október 4-én rendezett jubileumi megemlékezésü-
kön dr.BánátiJános,a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke a kamara által alapított De Justitia 
Bene Meritis-érmet adta át az SBGK ügyvédi irodának

ügyvivők – közülük húsz part  ner – területük el  is -
mert specialistái, akiknek a mun  káját erős hát  tér -
csa  pat segíti. Nemcsak kol  le  giális, de egyben ba -
ráti, családi kapcsolatok is ezek. 

Amikor arra terelődik beszélgetésünk, hogy 
vajon egy ilyen létszámú iroda esetében, mint az 
SBGK, mindez milyen kihívásokkal jár együtt, 
az iroda elnök asszonya elmondja: a munka szer-
 ve  zése, a tervezés, a stratégia alkotása mind-
mind olyan feladatok, amelyek alkalmanként 
alapos fejtörésre adnak okot.

Eddigi közös sikereik és ötvenéves múltjuk, 
amit biztos, szilárd alapnak élnek meg, erős 
vissza  igazolás számukra, hogy a nehézségekkel 
való szembenézés során eddig sikerrel jártak el.

Széleskörűszakmai
éskamaraiaktivitás

Az SBGK ügyvédei, szabadalmi ügyvivői év-
tizedek óta a hivatásrendek kimagasló képviselői, 
a szakmai közélet elismert tagjai. Számos hazai és 
nemzetközi szervezetben töltenek be a munka  tár -
sak vezető tisztséget, és megszámlálni is lehe  tet -
len, hogy hány szakmai szervezeti tagságot tud -
hatnak magukénak. Az iroda elnöke elmondja, 

hogy kiváló a kapcsolatuk a Magyar Ügyvédi Ka-
 ma  rával (MÜK) és a Budapesti Ügyvédi Ka  ma  rá-
 val (BÜK) egyaránt, irodájuk tagjai közül több 
ügyvéd töltött-tölt be tisztséget ezen szer  ve  ze  tek -
ben. Kiemeli például, hogy az irodai kollégák 
nagy része jó emléket ápol dr. Bérczes Róbert 

ügyvédről, aki hosszú ideig szolgálta a BÜK-öt, 
és akinek hiányát a mai napig érzik. 

Irodájuk általános hazai szakmai megítélés 
szerint is példamutató, kiemelkedő színvonalú 
szakmai tevékenységet végzett, amely a jogi 
munka mellett oktatásban, tudományos kutatás-
ban, publikációs tevékenységben és szakmai 
közéleti aktivitásban is megnyilvánult. 

Legyen szó akár a jogász-, akár a szakjo-
gász-, akár az ügyvédjelölti képzésről, szakmai 
eseményről, konferenciáról, tudományos talál-
kozóról, biztosan találunk az előadók között egy 
SBGK-s munkatársat.

Egykiemelkedő,félévszázadosiroda
–csakmagyartulajdonban

Alapításától kezdve az SBGK magyar tulaj-
donban áll, noha az 1980-as évek végén több 
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megkeresést is kaptak nagy hírű külföldi irodák-
tól – idézi fel az eseményeket kérdésünkre dr. 

Szamosi Katalin –, abból a célból, hogy le  gye -
nek a magyarországi társaik. Az akkori irodai 
vezetés a rögösebb utat választotta, s nem adták 
fel függetlenségüket.

Az irodavezető szerint ez kifejezi a hazai 
piac iránti elkötelezettségüket, valamint folya-
matos alkalmazkodási és innovációs képességü-
ket az állandóan változó viszonyok között. 
Stratégiai céljaikat, terveiket, üzletfejlesztési 
irányaikat helyben, maguk – nemzetközi irány -
mu  tatások nélkül – alakítják ki. Mindez persze 
nem jelenti azt – teszi hozzá nyomatékkal –, 
hogy nem reflektálnak a nemzetközi trendekre, 
kü  lönösen a nemzeti jogba mindinkább be  szi -
vár  gó nemzetközi szabályokra is tekintettel, de 
tapasztalatai szerint szabadabban és nagyobb 
rugalmassággal tehetik mindezt, mint a hazai 
piacon jelen lévő nemzetközi irodák. S hogy mi-
ben rejlik sajátosságuk a hazai – akár ver  seny -
társi – összehasonlításokban, úgy véli, hogy  ta-
lán múltjuk, értékeik, üzleti filozófiájuk külön-
bözteti meg őket, amelyek együttes léte szüksé-
ges ahhoz, hogy mindig a legmagasabb színvo-
nalú szolgáltatást nyújthassák ügy  fe  leik  nek.

 
Jelenlétaszakmában:

tapasztalatszerzésésmegosztás

Egy ilyen nagy múltú és sikeres ügyvédi iro-
dai közösségben rengeteg szakmai, üzleti, ügy -
viteli, sőt hivatásrendi tapasztalat hal  mo  zódik 
fel, ami szinte kínálja és kívánja a gazdag tapasz-
talatok megosztásának lehetőségét. Amikor erre 
terelődik beszélgetésünk, dr. Sza  mo  si Katalin 

elmondja, hogy mindennapjaik ak  tív része a 
képzéseken, oktatásokon, kon  fe  ren  ciá  kon való 
részvétel. A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői 
Jogi Egyesület (MIE), a Magyar Versenyjogi 
Egyesület, a Magyar Védjegy Egyesület rend-
szeres előadói mind az ügyvédi, mind a szaba-
dalmi oldalról. A két iroda közösen volt 2019-
ben szakmai együttműködő partnere és szponzo-
ra az International Association for the Protection 
of Intellectual Property (AIPPI) lon  doni és az 
International Trademark Association (INTA) 
bostoni konferenciájának. A European 
Communities Trade Mark Association (ECTA) 
és a Legal Network International (LNI) ve  ze  tő -
sé  gében dr. Lukácsi Péter SBGK-tag vesz részt, 
aki egyben az ELTE-ÁJK oktatója is, így a jövő 
jogászgenerációjának képzésében is igen fontos 
szerepe van. Dr. Szamosi Katalin maga is szá -
mos helyen ad elő, és részt vesz az ügyvédjelöl-
tek képzésében is. A közelmúltban pedig a Hun-
 ga  rikum Tanúsító Védjegy Szakbizottság elnö-
kévé választották, de évekig vezetett más szak-
mai szervezeteket is. Egy másik SBGK-ügyvéd, 
dr. Karsay Enikő a műtárgyhamisítással foglal-
kozó kevés magyar szakember egyike, a 
Bankárképző oktatója. Az SBGK elnöke szerint 
az országban szinte egyedülállóan sokoldalú 

adatvédelmi csa  patuk van, oktatói és előadói 
szinten is. Példaként említi dr. Osztopáni 

Krisztiánt, az adatvé  del  mi  szak  jogász-képzés ok-
tatóját, aki dr. György And  rással közösen a 
GDPR-ral, adatbiztonsággal és adatvédelemmel 
kapcsolatos rendezvények közkedvelt előadója. 
Dr. György Ádám pedig a Magyar Divat és 
Design Ügynökség mentora, számos fiatal tehet-
séget segít tudásával, és meg  szám  lálhatatlan 
konferencia előadója volt az elmúlt években 
Münchentől Limáig.

 
Sajátnevelésűutánpótlás

Az SBGK irodának kifejezetten célja, hogy 
ne csak megtalálja a legkiválóbb és legtehetsé-
gesebb ügyvédjelölteket, de egész életre szóló 
karrierlehetőséget biztosítson számukra – 
mond  ta el szerkesztőségünknek dr. Szamosi Ka-

 ta  lin, az iroda elnöke. 
Ezt úgy építik fel, hogy évtizedek óta műkö-

dik életpályaprogramjuk. Ma már számos olyan 
partnerük van, aki 10-20-30 évvel ezelőtt ügy -
védjelöltként vagy épp gyakornokként lépett be 
először az SBGK Andrássy úti székházának ka-
puján. A modern munkaerőpiaci kihívásokhoz 
és a folyamatosan változó igényekhez való iga -
zo  dás ma már nemcsak idegen nyelvek is  me  re -
tét, de folyamatos tanulást is megkíván – hang -
sú  lyozza az elnök asszony. Számos módon se  gí-
 tik kollégáikat az LLM- és PhD-képzésekben. 

A belső szakmai képzések mindennapjaik 
szerves részét képezik. A szakmai fórumokon, 
konferenciákon és továbbképzéseken való rész-
vétel a naprakész tudás megszerzése és frissíté-
se érdekében pedig nemcsak hogy támogatott, 
de alapvető elvárás is az irodában. 
Ügyvédjelöltjeik a szakma legkiválóbbjaitól ta-
nulhatják meg ennek a hivatásnak minden szép-
ségét, és kö  zö  sen nézhetnek szembe az előttük 
álló ki  hí  vá  sok  kal. 

Ami talán ezen a téren az SBGK sajátja – vá-
laszolja kérdésünkre dr. Szamosi Katalin –, 

hogy a foglalkoztatás kezdetétől fogva elvárják 
és támogatják munkatársaikat abban, hogy a 
szakmai közélet és a tudományos élet aktív ré-
szesei legyenek, a maguk „szenioritási”, azaz 
irodában eltöltött pályafutásuk szintjének meg-
felelően.

Érdekesség, hogy mint az iroda elnök asszo-
 nyá  tól megtudtuk, az ügyvédi és szabadalmi te-
 rü  le  ten lévő legnagyobb versenytársaik valaha 
mind az SBGK „köpenyéből” bújtak elő. Rész-
 ben büsz  kék erre – jegyzi meg –, de egy  ben 
sajnálják is persze, hogy néhány kiváló kolléga 
más színekben folytatta tevékenységét. Mind -
emel  lett ter  mé  sze  te  sen nagyrabecsüléssel van-
nak irányukban, vál  to  zat  lanul baráti ver -
senytársaknak, nagy perbeli el  len  feleiknek te -
kin  tik őket, és tudják, mert ta  pasz  talják is, hogy 
mindazt a tudást és szellemiséget, amelyet az 
SBGK-ból hoztak, nem felejtették el – kapjuk 
meg az ilyen élethelyzetek elegáns ér  té  ke  lését 
dr. Szamosi Katalintól.

Nehezülőjogikörnyezet

Óhatatlan, hogy egy ilyen nagy múltú – mi -
vel tulajdonképpen nagy politika, társadalmi 
kor  szakokat átélt –, a jogalkalmazással pro -
fesszio  nálisan foglalkozó szakmai közösség – 
ese  tünkben ügyvédi iroda – ne halmozna fel igen 
sajátos, bizonyára figyelemre méltó ta  pasz  ta  la  to-
 kat fél évszázados munkája során. 

Ilyen jellegű kérdéseinkre keresve a választ 
dr. Szamosi Katalin egyebek mellet elmondta: az 
el  múlt évek törvényalkotása álláspontja szerint 
bizony megnehezíti a jogkeresők érdekérvénye-
sítését. Az új Pp.-t és a sokasodó anyagi jogi sza-
bályokat a kis- és középvállalkozások nem tud-
ják követni. 

Ami pedig a legnagyobb baj, hogy nem tud-
ják finanszírozni a dráguló ügyvédi munkát, hi-
szen az ügyvédekre háruló feladatok sokasod-
nak, ami pedig természetesen visszatükröződik 
az ügyvédi honoráriumokban is. A hatóságok 
jogkövetési elvárásai pedig olyan, a jogszabá-
lyok állandó figyelését és az előírások állandó 
követését várja el, amelyet átlagos vállalkozások 
nem tudnak teljesíteni. Így a jogalkotók törekvé-
se ellenére egyre bonyolultabb és drágább peres 
eljárások – hangsúlyozza az elnök asszony – 
nem segítik a jogkereső közönség megfelelő ér -
dek  érvényesítését. 

 
 

Nemzetköziszakmaiösszefüggések

Bár az SBGK nem nemzetközi ügyvédi iro-
da, hanem teljes egészében saját, hazai ügyvédei-
 nek tulajdonában van, az itt dolgozó ügyvédek 
ezer szállal kötődnek olyan nemzetközi folya-
matokhoz, amelyek komoly, egyben kikerülhe-
tetlen hatást gyakorolnak munkájukra. Erről az 
összetett témáról beszélgetve dr. Szamosi Ka  ta -

lin először is az európai uniós jogharmonizáció 
te  rületéről vesz példát.

Az európai jogharmonizáció egyik érdekes 
ál  latorvosi lova – mondja – az Európai sza  ba  dal-
 mi egyezmény története. Az anyagi jogi sza -
bályok már réges-rég megszülettek, de miután a 
megfelelő fórumrendszer nélkül nem lehet élet-
be léptetni, mind a mai napig nem lehetett beve-
zetni ezt az új jogintézményt. Bár a magyaror-
szági szakma mindig élesen bírálta az Európai 
Szabadalmi Bíróságok nyelvi és fórumrezsimjét, 
nyilvánvaló, hogy ez a bizonytalan helyzet sem-
miképp nem válik dicsőségévé az európai jogal-
kotásnak. 

Ehhez még kapcsolódóan jön a Brexit prob-
lémaköre, hiszen az egyik bíróságnak éppen 
Lon  donban lett volna a székhelye. 

Az európai jogalkotásnak azonban nyilván-
valóan az a célja, hogy egységesítse a gazdasági 
piacon kívül a jogérvényesítés lehetőségeit is. 
Mégis – mutat rá a dolgok bonyolultságára az el-
 nök asszony –, ha az Európai Bírósághoz for  dul-
 nak bármely olyan kérdésben, amely a nemzeti 
jog, illetőleg az európai jog közötti pontosításra 
vagy értelmezésre szorul, akkor az Európai 
Bíróság a nemzeti jogra mutat. 

A nagy nemzetközi ügyvédi szervezetekben 
való magyarországi aktív részvételt nagyon fon-
 tos  nak tartja – hangsúlyozza végezetül dr. Sza -

mo  si Katalin, az SBGK elnöke –, mert komoly 
lobbierőt képviselnek. 

Az ő észrevételeik és javaslataik közvetlenül 
is vissza fognak hatni a magyar ügyvédségre.

K. A.


