Szabadalmi kutatási szolgáltatások

Szabadalmazhatósági véleménnyel
kiegészített újdonságkutatás
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás feltárja azokat a szabadalmi és más publikációkat, amelyek figyelembe vehetők az Ön által ismertetett találmány újdonsága és a feltalálói tevékenység (inventive step) szempontjából, továbbá részletes indokolással alátámasztott véleményt ad arról, hogy
a találmány kielégítheti-e a szabadalmazhatóság három alapvető feltételét: új-e és feltalálói tevékenységen
alapul-e az idézett dokumentumokban foglalt ismeretekhez képest, valamint iparilag alkalmazható-e. A feltételek meglétének vagy hiányának megállapítása összehasonlító elemzésen alapul, ugyanolyan szempontok alapján, mint a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) keretében készülő elővizsgálati jelentések
(preliminary examination reportok).
Elérhető előnyök
- A szabadalmazhatóság esélyének a bejelentés előtti megismerésével időt, pénzt és fáradságot takaríthat
meg.
- Megbízható előrejelzést kaphat a találmány szabadalmazhatóságáról, ami különösen akkor fontos, ha a kutatás során erősen releváns (a találmány tárgyához közel álló) dokumentum merül fel.
- Megbízható viszonyítási alapot szerezhet egy jó szabadalmi bejelentés elkészítéséhez, a lehető legszélesebb
oltalmi kör biztosításához.
- Ha már tett bejelentést az elsőbbség biztosítására, fontos lehet minél előbb megtudnia, hogy eséllyel jelentheti-e be más országokban a találmányt.
- Képet alkothat az inventivitás mértékéről, arról, hogy találmánya mennyire esik közel az ismert megoldásokhoz.
A szolgáltatás ismertetése (kutatás, elemzés, a jelentés tartalma)
A kutatás és az elemzés alapja a találmány Ön által rendelkezésünkre bocsátott leírása és (ha van) rajza a
műszaki megoldás egyértelmű ismertetésével, angol, német, francia vagy magyar nyelven. Nincs szükség
szabályszerű szabadalmi bejelentésre, de a találmány jellemzőit célszerű szabadalmi igénypont(ok)ba foglalni, mert ezek hiányában kevésbé lehet pontos és megbízható a szabadalmazhatósági vélemény.
A kutatást a technológia adott területeiről rendszerezett és naprakész információt tartalmazó szabadalmi és
nem szabadalmi adatbázisokban végezzük.
A kutatási jelentésben az idézett dokumentumokról rövid tartalmi összefoglalást adunk, és a találmányhoz
való viszonyukat a nemzetközileg szokásos X, Y és A relevancia-kategóriákkal jelezzük.
A szabadalmazhatósági véleményben részletes indokolással alátámasztott előzetes megállapítást közlünk arról, hogy a találmány az idézett dokumentumokban foglalt (a technika állásához tartozó) ismeretek figyelembevételével kielégítheti-e a szabadalmazhatóság három alapvető feltételét: az újdonságot, a feltalálói lépést
és az ipari alkalmazhatóságot. Az indokolás a találmány és az egyes dokumentumokból nyerhető ismeretek
összehasonlító elemzését tartalmazza, a szabadalmi elbírálási gyakorlat szabályai szerint. A szabadalmazhatósági feltételek meglétére vagy hiányára utaló vélemény felépítése a találmány ismertetését (ha vannak igénypontok, akkor az igénypontokat) követi.
A jelentéshez az idézett dokumentumok másolatát mellékeljük.
Díjak
A szolgáltatás díja találmányonként egységesen 195.000 Ft + ÁFA, amely díj tartalmazza a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költséget, így különösen az idézett dokumentumokról készített másolatok költségét is.
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Teljesítési határidő
A kutatási jelentést a körülményekhez képest a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a megrendelés
beérkezésétől számított 4 héten belül elkészítjük .
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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tölti ki!
Azonosító szám:
A Megrendelőlapot a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nevében
átvettem.
Budapest, 201 ……………hó ……nap

………………………
ügyintéző

MEGRENDELŐLAP
Szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás
Megrendelő adatai:
Név/Cégnév (számlázási név): ....................................................................................................
Lakcím/Székhely (számlázási cím): ............................................................................................
Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől/székhelytől): ........................................................................
Telefon: ……………............... Fax: ........................... ....... ... E-mail: ........................................
1.

A szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatást az alábbiakban megjelölt, illetve a mellékletben csatolt megoldásra kérem:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Melléklet: …... db

2.

A kutatási jelentést
*
 postai úton,
 faxon (legfeljebb 10 oldal terjedelemig),*
 e-mailen kérem megküldeni.*
 személyesen veszem át a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Ügyfélszolgálatán.*

3.

A szolgáltatási díjat
 helyben készpénzzel,*
 helyben bankártyával,*
 banki átutalással,*
 készpénz-átutalási megbízás útján (csekken) fizetem meg.*

4.

Megjegyzések: ……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának e szolgáltatás nyújtására irányadó
Általános Szerződési Feltételeit, valamint a szolgáltatási díjra vonatkozó tájékoztatást megismertem, és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
Kelt: ………………..201 ……………hó ……nap
……..……………………………..
a Megrendelő (cégszerű) aláírása

*

A megfelelő részt kérjük jelölje X-szel!

