
 VIII./4. fejezet: Kutatás a szellemitulajdon-védelmi
adatbázisokban

Bevezetés
Az egyes oltalmi formákra vonatkozó dokumentumok kutatása speciális
szakértelmet és gyakorlatot igénylő tevékenység, ezért célszerű felkeresni a
SzTNH ügyfélszolgálatát, ahol a szükséges dokumentumok rendelkezésre
állnak. Az ügyfélszolgálaton az SzTNH munkatársai megadják a szakszerű
kutatási tevékenységhez szükséges segítséget.

A magyarországi bejelentések és lajstromozások adatait tartalmazó
dokumentumok kutatásának alapvető eszköze a PIPACS magyar
iparjogvédelmi adatbázis (http://pipacsweb.hpo.hu/). Hangsúlyozni kell
viszont, hogy az adatbázis nem minősül közhitelű nyilvántartásnak, szemben
az SzTNH-nál vezetett lajstromokkal.

A külföldi szabadalmi és használatiminta-oltalmi dokumentumok internetes
kutatására az esp@cenet adatbázis (http://ep.espacenet.com/) használata
javasolt, amely az EPO által publikált dokumentumok és több mint 50 ország
30 millió szabadalmi dokumentumának kutatására alkalmas. Az ún.
nemzetközi bejelentések és védjegyek, valamint eredetmegjelölések
adatbázisa a Madrid Express (http://www.wipo.int/madrid/en/services
/madrid_express.htm ), az európai közösségi bejelentések védjegyeké pedig
a CTM-ONLINE (http://oami.europa.eu/en/database/ctm-online.htm). Az
oltalmazott magyar növényfajták adatai a PIPACS mellett a bejelentéseket és
megadásokat tartalmazó Növényfajta-katalógusban is kutathatók, amelyeket
a SzTNH évente kiad. A nemzetközi kutatásra az UPOV-ROM )
http://www.upov.int/en/publications/cd_rom.htm ) adatbázis áll az
érdeklődök rendelkezésére az SzTNH ügyfélszolgálatán.

A következőkben lássunk néhány példát a Pipacs adatbázisban való
kutatásra!

1. Példa:
Keressük meg a Richter Nyrt. Érvényes, ábrás védjegyeit!

Lépések:

http://84.2.39.106/piaopt/pia09_04reg.htm?v=hunpia&
a=hun\start > bal oldalt „Összetett keresés” menüpont választása
(javasolt a kereséshez készített rövid útmutató áttanulmányozása).

Nevek – Bejelentő/jogosult - *Richter* (érdemes a szó esetében
„csonkolást” alkalmazni, mert a cégek teljes nevükön, de sokszor
többféle elnevezéssel is szerepelnek a rendszerben, hiszen
fennállásuk óta több névváltozáson mehettek keresztül)

Érvényesség – NEM érvénytelen

Állapot – megadott/lajstromozott

Oltalmi forma – védjegy

Ábra –



3. ábra: Védjegykeresés (1)

Keres – az így nyert találati lista 406 elemből áll.

4. ábra: Védjegykeresés (2)

A 372. rekordot kiválasztva:

5. ábra: Védjegykeresés (3)

2. Példa:
Keressünk olyan érvényes szabadalmat, amelynek címében az „ízület”
szó szerepel, s kérjük a szabadalomhoz tartozó ábrát és a leírás első
oldalát!

Lépések:

Összetett keresés

Szöveg – Cím – *ízület* (érdemes „csonkolást” alkalmazni)

Érvényesség – NEM érvénytelen



Állapot – megadott/lajstromozott

Oltalmi forma – szabadalom

Ábra –

Leírás –

6. ábra: Szabadalomkeresés (1)

Keres – a találati lista 6 elemet tartalmaz

7. ábra: Szabadalomkeresés (2)

A 4. rekordot kiválasztva:

8. ábra: Szabadalomkeresés (3)

3. Példa:



Gyors keresés „rózsa” kifejezést tartalmazó növényfajták között

Lépések:

Gyors keresés: Oltalmi forma választása – növényfajta

Keresett kifejezés – rózsa

9. ábra: Növényfajta-keresés (1)

Keres: a találati lista 69 elemet tartalmaz

 

Felirat: 10. ábra: Növényfajta-keresés (2)

Az 50. rekordot kiválasztva:

11. ábra: Növényfajta-keresés (3)

4. Példa:
Keressük meg a 90189 lajstromszámú formatervezési minta adatait!

Lépések:

Azonosítók – Lajstromszám – 90189 (lehet bejelölni a formatervezési
mintát a keresés során, de nem szükségszerű, mivel a kapott
eredménynél alkalmazott jelölés alapján az egyes oltalmi formák
elkülöníthetők. (A jelölések: P-szabadalom, T-védjegy,
D-formatervezési minta, U-használati minta, F-növényfajta)



12. ábra: Lajstromszám szerinti keresés (1)

Keres – a találati lista 2 elemet tartalmaz

13. ábra: Lajstromszám szerinti keresés (2)

A „D” (design) jelzetű rekordot kiválasztva:

14. ábra: Lajstromszám szerinti keresés (3)


